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АУДИТОРСЪКИЙВИСНОВОК
(з BIT I{ЕзАлЕ}кного АудиторА)

tll0llo pi,I lloT фi па tlсо вот з вiтltостi Па йового всrr чурного iн вести цi йного фонду
tlеlIиверсrlфiкованого вИllу заl{рлlтого типу <<Перша iнвестицiйна група>>,

активи якого перебувають в управлiннi
fIрllваr,ного акlцiоlIерного т,оl]арисlгва <<Компанiя з управлiння активами

<<Krrpпa,1-1l-iHBecr)) стаIIом lra 31 грудня 2020 року

А dp есапl ау d umор с l, Kozo в uсн о в ку :

нацiоrrальна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
[-Iаглядова Рада Приватного акцiонерного товариства <компанiя

у IIраЕ]л i tl ня ак,гивам и <Карпати-iнвест>.

I. Звiт з аудиту фiнансовоi звiтностi
Д.|,луtка

Ми прове ли аудит фiнаr-rсовоТ звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного
фоrrду llеltиверсисРiкованого вИДу закритого типу <Перша iнвестицiйна група>
(НаДаЛi - ФОНД), ЩО СкJIадаеться зi звiту про фiнансовий стан ФОН!у станом на
3l груl(ня 2020 р., i звiту про сукупний дохiд за 2О2О piK, звiту про змiни у
власному r<апi,галi за 2020 piK, звiту про рух грошових коштiв за 2О20 piK та
llримir,ок до фiнаr-rсовоТ звiтностi ФоFIду, включаючи стислий виклад значущих
облi кових ltолiтиl( ФОI-IДУ.

IIa l{аtшу Д}Мку, фirrансова звiтtliстЬ, Що додасться, вiдображае достовiрно, в
ycix суl-гсвиХ аспектаХ сРiнансовий стан ФондУ станом на З 1 грудня 2О2О р., його
(lillarrcoBi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився зазначеною датоIо,
Вi,ltповi.цrlо /]о N4iх<народFIих стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас
вимоГам законодавства УкраТни, що регулюе питання бухгалтерського облiку та
ф i ltaHcoBoj' звiтrlостi.

Основа Dttя lулlt<tl

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого FIадання впевненосрi та супутнiх послуг, що прийнятi в
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якостi нацiонаЛьних згiдно з рiшенняМ Аулиторськоi палати УкраТни вiд
08.06,2018 р. Jф 361, зокрема Мiжrrародних стандартiв аудиту (мсд) 700
(перегляrrу,гий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансовоТ
звiтtlос,гi", 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
пи,гань у звiтi незалежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi koMicii з
lliгtних паперirз та фогrдового ринку (FКЦпФр) "Про затвердження Вимог до
аудиторського висновку, що подасться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
(lогtдоlзого ринку при розкриттi iнсРормацiТ про результати дiяльностi iнститутiв
спirlьноt,О iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компаrtii'з угlравrliння активами" вiд 11.06.20l3 p.JVs 991. Нашу вiдповiдальнiсть
зr,izirlо з Ilими стаLIдартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит cPiHarrcoBoT звiтностi> нашого звiту.

Ми с незалежними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнародним
кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
tlезалежLlостi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс
Рlt4СЕБ>) ,га етичнимИ вимогамИ, застосОвнимИ в Украiнi до нашого аудиту
(liнансовоI звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
виl\4оГ ],а КодексУ рмсЕБ. МИ вважасмО, ЩО отриманi нами аудиторськi
iокази с дос,гатнiми i прийrlятними для використання ik як основи для нашоТ

-lумки.

Ittceta ittфорлlацiя
НаШа ДУМка щодо фiнансовоТ звiтностi ФОН!У не гIоширюеться на iншу

iнформаЦirо i ми не робимо висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi
iншот iнсрормацiт. Система бухгалтерського облiку Фонду с адекватною. у
ФондI застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аулиту). Система
r,правлiIII{я ризиками ФОНДУ с прийнятноIо.

С.У mmеВ а н е в Ltl ll о че t i с lltb, иqо сm о су €пlь ся б ез п ер ер в но спti d iял ь но cmi
звертасмо увагу на ситуацilо щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язаноi iз

запроваджеtlням урядом Укратrrи обмежень, встановлених пiд час карантину у
зв'язt<у зi спаJlахом корогrавiрусу у cBiTi. В результатi цього виникае
I{еI]изIlачегIiстl,, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрАТ куА <Карпати-
irtBecT> продов}кувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФОНЩУ за
справедливою вартiстю. Вплив такоi майбутньот невизначеностi наразi не
можливо оtдiгtити. Нашу Думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоТ
звi,гt,tостi iз врахуванням зазначенот невизt-tаченостi не було змiнено.

Те к с пl t 1 ьrl:rl dочl.л4 91 1 mу n iОrоn, iun i
Butcolэttcпtctttltrl l11el{cll1y у tliло.пtу або у чqgщцlti без пltсьмовоi'зеоdч не dозволяспlьслt,



пвI(D кПерLLtа iл,tвесtlluцiЙна Zрупа)) ПрАТ КУА кКарпаmu-iнвесm> 3

Клtочов i п uпха н ня ayd umу
KJtlo,1oBi питаI{нrI аудиту - це питаFIня, tцо, на наше професiйне судження,

були r,rайбiльlll зIlачущими пiд час нашого аудиту фiнансовот звiтностi за
поr,о,-lний перiод1. L{i питаrrЕIя розглядалися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ
звi,ггtостi Фог{дУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неТ; при цьому ми не
висJlовлtосмо окремоТ лумки щодо L(их питань.

BidtloBilaлbtticltlb уtlравлi.ttсlrкоzо персоналу пха mLlx, ко?о наdiлеtю
t t п й в u t cq t uY Lt по в l! 0 в оl!с е t l ltrl, з о rll i на t.t с о ву з в i.плtt iспль

угrравлiнський персонал Фонду несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансовот звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
внутрirпrlього контролю, Яку управлiнський персонал визначае потрiбною для
1,ого, l-rtоб забезпечити складання фiнансовот звiтностi, що не мiстить суттевих
викривJIеl-ль внаслiлок шахрайства або помилки.

I Iри складаtrнi фirrаrrсовот звiтностi угrравлiнський персонал Фонлу несе
вiлгlовiдальнiсть за оцiнку здатностi ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть на
беЗПеРеРВНiй ocHoBi, рОЗкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безгrерервгtос,гi дiяльност,i, та використовуючи припущення про безперервнiсть
,lliЯ.llЬНОС'Гi ЯК ОСLIОВИ ДЛя бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiltський персонал або плануе лiквiдувати ФонЛ чи припинити дiяльнiсть,
або не мас iнших реальних альтернатив цьому.

l,i, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФондI, несуть
вiдповiдальнiсть за I{агляд за процесом фiнансового звiтування ФОНfiУ.

I] i с) tt о в i l ал ь tt i с пtь ау d umор а з а ау d um ф iH ансо в oi з в iпоно cmi
I-iашtими цiлями е отримання обгрунтованоТ впевненостi, що фiнансова

звiтrliс,гь ФондУ у цiлому FIe мiстить суттевого викривлення внаслiдок
tпахрайства абО помиJIки, та випусК звiтУ аудитора, ЩО мiститЬ нашУ Д}мку.
обгрун,гована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
ау/lит, проr]е/tе],tий вiдповiлно до МСА, зав}кди виявить суттсве викривлення, коли
Bol]o iclryc. [3икривлення можуть буr,и результатом шахрайства або помилки; вони
вва}каIоться су,l,тсвими, якtцо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаlоться на ocHoBi цiст фiнансовот звiтностi Фонду.

I}икоllуlочи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
просРесiйне су;tженLIя та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:

7-еt;с'tttt1ьtп.rldtlь:1'.ltctttlt1'tliOеotlttlвлеttсlА1iutltoрсьno,oi
BuKoptlctttctttllrl l11el{cll1y ,)) t,liло.л,t1l абО.1l цqgшulti без пuсьtйовоi.зzоdч не dозволяспtься.
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- iztеlr,гисЬiкусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi

:::::'::::,:"j-'a" 
ВНаСЛiДОК Шахрайства чи помилки, розробляемо й виконусмо

аулиторСькi проt_це/lурИ у вiдповiдь на цi ризикИ, а тако}К отримусмо аудиторськi
/lокази, II{о е досr,атнiми та прийнятними для використання Тх як основи для нашоТ
/Iумки, Ризик FIеI]иявJIення су,гтсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,
tti''c лля викривлеI]rIя вIJасЛiдок помилки, оскiльки шахрайство може включатизмову, пiлробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами вгtутрiшrIlього коI{тролIо;

- о,гримусмО розумiнrrЯ заходilЗ внутрiшньогО контролЮ Фонду, щос'осуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставиrtам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
вгtутр i IlI FIього коt{тролю;

- otliHrocMo прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ таобгруlrr,ованiсть облiкових oljiltoK i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених
управл i r{ським персоналом;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОСТi Використання управлiнськимперсоIJаJIом ФоНflУ припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи длябухгаJt,герськоГо облiку т,а, на ocнoBi отриманих аудиторських доказiв, робимоВИСГlОВОI(, ЧИ icHYc СУТТСВа НеВИЗначенiсть щодо подiй або умов, що мо}ке
пос,гавити пiд значний cyMr-riB здатнiсть ФондУ продовжувати свою дiялънiсть набезперервнiй ocHoBi, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ суттевоТневизtlаченостi' ми повиtlнi гIривернути увагу В нашому звiтi аудитора довiдгlовi,цrlих розкрит,тiв iнформаrriт у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкри,гТя irIформацiТ с ненаJтежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки
груIr,гуюl,ься FIа аудиторСькиХ доказах, отриманИх до датИ нашого звiту аудитора.BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФонД гIрипинити cBolo
_tiя"цьrliс-гь на безгtерервнiй ocHoBi;

- оцiнюсмо загальне подаFIня, структуру та змiст фiнансовоi звiтностiФОНДУ ВКЛЮLIНО З РОЗКРИТТЯМИ iнформацiТ, а TaKo)It те, чи показус фiнансовазвiтгtiсть операцii'та подii', що покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти
-rocToBi рного поданFIя.

,ё Ми повiдомлясмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i часпроведення аудиТу та cyTTeBi аудиторськi результати, вклIочаючи будь-якi cyTTeBi, ltедоJtiки заходiв BHyTpirrrllboгo контролЮ, виявленi нами пiд час аудиту.
N4и 

'акоЖ надасмо 
'им' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI' тверд).еI]FIя' що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо

'|'с 
к с t п t,1 ь о: о a),,,ri,,ru *, i

Buticlllt,tcttttlttl1,1 l11eKcmy v t,litto.lt1l абО.уl ц(lg111111ti без nttcbлtoBii' зеоdlt tte dозволяепlьсуt.
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якi могли б

а також, де
це зас,госовно, що/-1о вiдповiдIних застережних заходiв.

з перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
t-tайвиш(имИ повrIоваЖеннями у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш
зtIачуIl{I4ми пiл LIac ауди,гу фirrансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е
l(лtоЧовими пиl,ан[пми аудиту. Ми описусмо цi питання в нашому звiтi аудитора
KpiM вигlа/iкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкрит"l,я ],а](ого питаIIня, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначасмо,
tцо такс питаritlя не слiдt висвiтлlовати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
l,aКol,o висвi,l,леt-{IIя можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
t-ромадськос.гi"

Il. Звiт шIодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi вidомосплi про iнвесmuцiйнuй фонD:
Повне найменуванFIя: Пайовий венчурний iнвестицiйний

IIеди версифiковаrIого виду закритого типу <Перша iнвестицiйна група>.'I'ип, вид та Krrac ФоН!У: закритийтип, недиверсифiкований вид.
1-Ia]'a Та r{оМер свiдоц,гва про вI-Iесення Фонду до едрIсI: 18.10.2016

jY! 0043б.

Ресс,грацiйllий код Фон{У за CДPICI: 2ззоо4з6.
С,грок лiяльностi ФОНdУ: l5 poKiB

фопд

року

OcцclBtti BiDoMoctlli llpo Kotппottito з управлittltя акпхLlвамu:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <компанiя з

чправлiння активами <Карпати-iнвест> (надалi - компАнIя).
Код за еДРПоУ : 22ЗЗ4153.
В"д" дiяльrrос.гi за КВЕЩ: управлiння фондами (квЕД - 66.30), трасти,

фонд" т,а гrодiбНi фiнансОвi суб'еКти (КВЕЩ _ 64.з0), iнша допомiжна дiяльнiсть усферi фiнансових t]ослуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕл -66,19) ]'а КОНСУJIЬТУВанНя З питань комерцiйноТ дiяльностi й керування (квЕд _
70.22),

Мiсцезнаход}кенн я: ]9О18, Львiвська область, м. Лъвiв, вул. Головацького,
бl,л. 23а.

t1ьo,:оDок1l.laеttпlуtliDzoпloвлеHoлуоui@уduш',,2l.0I'202l
BuKclpttcпtctttllя tllекспlу у tliло.л,t1l Сtбо 1, ц-qgt11111ti dез пttсьлtовii.зеоdu не оозволясmься.
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I , R ucltoBлettHlt lyMKlt u4оdо розкрuплпlя iп,rРорrоцir np*uu,
з о б о ct' лt з u t t t lя l,,xo |t Ltc l1x u й пр uбу mо к (з б umо к)

] .l. оцirrка та I]изFIання фiнансових iнвестицiй rrа дату
ФоIJдIоМ у вi/lповiдностi з вимогами мсФЗ g <Фiнансовi
MCIjO 2В "Iнвес,гиl_tiТ в асоцiйованi та спiльrri пiдприсмства''.

}-Ia Дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй
об"гliкоlзу}о],ься cPiHaHcoBi iнвестицiТ за методом участi в капiталi iнших
lliдприсмств (ТзОВ "l{IАмлнт цЕнтр" 2 659 тис. ГРН., Тзов ,,IстЕЙт
компАнI" l 1 18 тис. ГРН., ТзоВ ''Прайм Вест'' I 7gg тис. ГРН., ТзоВ
"прАЙМ Ес,гЕЙТ" - 2 010 тис. грн., Тзов "жк цЕнтрд льL{иЙ,, - 7 |35 тис.
l,pll,, 1'зов "орlоF{ IIJBECT компАнI" - 1l1 тис. |рн. та iH.) на суму \6 О27 тис.
I,pI{., щО гrа l 93l тис. грьr. бiльше, Hixt у 2019 р.

I-1a Дату балаrrсу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй
облiковуrотьсЯ irrmi фiнансовi iнвестичiТ (ТзОВ "АмстЕлд,, - 479 тис. ГРН.,
l'зоВ "PIBI]PC нЙдлтЛ" _ 20 тис. грн., Тзов "спЕктр шнтр'' - |7З тис. грн.,-I'зоI] "[1КоБIЗнЕсФIFIАнс" _ 5 086 тис. грн. та iH.) на загальну суму 5 786 тис.
I-p}J., lдо на 5 090 тис. грFI. бiльше' нiж У 2019 Роцi.

I-Ia дату Балансу у складi поточних фiнансових iнвестицiй
фiнансовi iнвестицiТ на загальну суму 39 104 тис. грн., що на 45
\tенше, Hix< у 20|9 р., у тому числi:

-форварлнi контракти - 38О тис. грн.;
-майновi права -З8724 тис. грн.
1.2. Визнання та оцiнка дебiторськот заборгованостi у Фон{I здiйснюеться

Вi-tПОВiДНО ДО ВИМОt' МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванням
особливостей оцirIки та розкриття iнформацiт щодо дебiторськот заборгованостi
встановлених iгtшими I\4СБО (МСФЗ).

у складi довгостроковот дебiторськот заборгованостi облiковуеться
:ебi,горська заборгованiсть за наланими позиками ТзоВ ,,АмстЕЛА'', ТзоВ"вдК KOMIIAIJI", ТзоВ "жК дрIМ тдун", ТзоВ "жК яровиЦЯ'', ТзОВ
"IстЕЙ,Г компАНI", ТзОв "поБУтIнвЕсТ", ТзОВ ,,прАЙМ ЕстЕЙТ'', ТзОВ"спЕкl,р цЕнтр", Тзов "хк "сврохолдIнг", Тзов "яровиI]я пдрк
CEPBIC", ТзоВ "яровИI]я цЕНТР'', ТзоВ ''Яровиця БуД'' у cyMi 136 603 тис.
грIJ., tllo гlа 15 417 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.

у складi дебiторськот заборгованостi за розрахунками з нарахованих
:оходiв облiковусT,ься заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за наданими
позикаN4и ']-зов "АIистЕJIА", Тзов "вдк компАНI", Тзов ,,жк дрIм тдун,,,
l-зов "ярови[и", Тзов "IстЕЙТ компДНI", ТзОв "поБУтIнвЕсТ'', ТзОВ

Тeкс'пtt1r,rlzсldotc1l.l4gц1111ltlidеoпtoвлеtt"i,2I'0l'202l
Btltcolэttctllattllя пlеl(спlу у t,liло.л,t1l абО 1, ,161glrrr,,ti беi пltсь.пtовоi.зеоdч не dозволяеmься.

Балансу здiйсненi
iнструменти)) та

облiковуIоться
; З90 тис. грн.
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liyll" у cyMi 2 058 тис. грн., що на 486 тис. грн. бiльше, нiж у 2OI; о 
-- 'LYvu'

У СКЛа/li iНrПОТ ПОТО'tНОi дебiторськоТ заборгованостi облiковусться
заборl,ованiсть за сРорвардними коI,Iтрактами, за майновими правами Тзов ,,}кк
IIPIM ,I,Аун", тзов "жк яровиця", тзов ,,IHBECT трЕЙд БIлдIнг,,,
фiзrачlrих осiб за форварлними коFIтрактами, за внесеними додатковими вкладами
/1о с,га,гуl,Llого капiта"гlу Тзов "влк компАНI", Тзов ,,поБутIнвЕст,,, тов"AI,PO/]IN4 "чис1,I роси", Tов "вIFIгрЕйн", тов "KOPBIH прАIzм,,, тов
"/{IOT'I_]KC", ТоВ "ФУл'ГоРГ ЗАХIД", у cyMi 267 179 тис.грн., що на 11З 889 тис.
l,рlt, бi"lrbrlle, ttiж у 20l9 р,

ФоFI/(оN4 були lзизнанi очкуванFIi кредитнi збитки
заборl,оtзаrtостi у cyMi 3 503 тис. I.pH.

1,3, Грошi та ТХ еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiвФонлу, на звiтну Дату склали 62 тис. грН., Що на 53 тис. грн. менше, HilK у 2019potli, tJlo гriлтверл}кено даними банкiвськоi виписки з депозитного рахункуФОНllУ у АТ ''ГIРИВА'rБАНК'' на звiтну дату.
],4, Оцiнка та визнання необоротFIих активiв, утримуваних для продажу, тагруп вибуття Балансу здiйснеrri ФондоМ у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 5

<<FIепо,гочнi актиI]и, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть>.
IJеоборо,гнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття (квартири) склали
53 в32,гис. грн., що на 44 l4gтис. грн. бiльше, нiж у 2О|9 р.1,5' Бухгалтерський облiк власного капiталУ здiйснено ФондоМ увiдповiдrrостi з вимогами Роздiлу II "особливостi бухгалтерського облiку
власного rсапiталу iнститутiв спiльного iнвестування" Положення про
особливостi бухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
ЗаТВердженого рirIrенням НКЦПФР вiд 26.1 1.2013 р. j\ъ 2669, зареестровано в\Iiгriсr,ерсr.lзi rостицiТ Украiни 19. 12.2013 р. за J\Ъ 21 56124688,

ФоIJД на ДаТУ БалансУ мае заресстрований (пайовий) капiтал на суму-+0 000 'ГИС, ГРН. IНВеСтицiйнi сертифiкати ФОНду вигIущено на сумарну
ltоr,tiнальну BapTicTb 4О 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску
iнвестиLtiйних сертифiкатiв, засвiдчене нкцпФР, реестрацiйний номер 001084 вiд
07,1 1,20Iб р,), Iнвест,ицiйнi сертифiкати ФондУ розмiщено на сумарну
ttоrtiгtальI{у Bap]-ici.b 2 000 тис. грн.

t Iеоп.пачеllий капiт.ал ФОНДУ lla звiтrlу
',:ltl ttвся 1, порiвгtяннi з 2019 р.

щодо дебiторськоТ

l|bO,:Oо()k..)1.1|еtttlt1,tlidеопtOв.Пеlloц,

BttKclllttcпlctttllя l11elcctlly у t,liлo-tt1l або 1l ц'61gп111,ti беi пцсь,уtовii'зеоdtt tte dозволяепtься.

да,гу склав З8 000 тис. грн. i не
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звiтttого llерiодУ (92 56з тис. грн.), сумою чистого й;;;;;;Ыffi;;
rtро фillаtlсовi результати (звiтi гrро сукУпний лохiд) за2О2Oр. (1б5 499 тис.грн.),який визltа,tеllий згii_(гlо з t]имогами МСБо l "Подання фiнансовоi звiтностi''.

1,7, Визгlаllня, облiк та оrцiнка зобов'язань протягом 2о20 р. та на датуба;lаltсу в загальному злiйснювалась у Фон!I вiдповiдно до вимог мсФз 9"Фi HaltcoBi i нструменти''.

l-{o складу поточI{их зобов'язань ФоНДУ вiднесено:
- гIоточFIу кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги за/lепозитарними послугами ПАТ АкБ ''Львiв'', за винагоРодою компДНIi у cyMil тис. грr{., tllo tle змiнилась У порiвняннi з 2019 р.;- гIоточ}lУ кредиторськУ заборгованiсть за розрахуНками з бюджетом зrlодаl,ку I]a неруХоме майгtо, вiдмiнне вiД земельноТ дiлянки, у cyMi 55 тис. ГРН.,

що на 4l тис. грr-r. бiльше, HirK у 20l9 р.;

1.8. Поточtri зобов'язання
ФОL{/IУ скJIадаю.гь 260 589 тис.
IIаси I]lB.

i забезпечення (роздiл III Пасиву балансу)
грн., що становить 50,05 Yо вiд загальноТ суми

одерх(аними авансами за
53З тис. грн., що на 60 078

вlдсоткlв по позиках,
56 068 тис. грн., що на

- гIоточну кредиторську заборгованiсть за
забезпе,tувальними платежами за квар тири у cyMi 260
l,ис. грн, меIIшIе, HilK у 20l9 р.

1,9' Доходи ФоI-Iду, вiдображеrri у Звiтi по фiнансовi результати за2020 р,, визначаються вiдповiдно до вимог мсБО (мсФз). !оходи ФОН{У назагальну суму 309 9l 3 тис. грн. характеризуються наступними показниками:
- irtrшi операцiйнi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по поточному

депози,гу)-44 тис. грн., ц{о на 112 lбl тис. грн, менше, нiж у2О|9р.;- дtохiд вiд учасr,i в капiталi - 20В7 тис. грн. У 2О19 р.дохiд вiд участi вкапiтаrti у ФОIl/{I був вiдсутнiй;
- iнLшi cPiHaHcoBi доходи (доходи вiд нарахованих

амортизашiя нарахованого дисконту, премiя по позиках) -29 24' 
l"...грн. 

бiльше, нiж у 2Ol9 р.;
- IHU]I llоходи (доходи вiд реалiзацiТ форвардних KoHTpaKTiB, необоротнихактивiв' утримуваних ДлrI продажу' вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй, вiдKoN{пeнcaltii' пода,гку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки та штрафBi: розiрванНЯ ПоПереДI{ього договору - 25l 7|4 тис. грн., що на 2зl 8g2тис. грн.бi_rьше, rriж у 20l9 р.
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характеризуютьсrI наступними показниками:
- aztMir-ricTpaTиBlti витрати _g22 тис. грн., що FIa 46 тис. грн. бiльше, нiж у20l9 р.;
- фiнаr-rсовi виrрати (лисконт по позиках, амортизацiя нарахованоТ премiТпо позиках' втрати вiд зменшення корисностi дебiторськот заборгованостi (заIIозиками, за нараховаI]ими вiдсотками по позиках) - зб 384 тис. IPH., що на32 В33 ,гис. грн. бiльшtе, r-rix< у 20i-9 р,;- в'ратИ вiд участi в капiталi - l56 тис. грн. У 2olg р. втрати вiд участi вкапiталi у ФОI-{{I були вiдсутнi;
- ir-rmi I]итрати (собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв,

утримуваrIих для продажу, форваРДНих KoHTpaKTiB, витрати пов'язанi iз
розiрванням форварлних KoHTpaKTiB, уцiнка фiнансових iнвестицiй, втрати вiдзменшеFIня корисностi активiв, витрати, пов'язанi зi списання заборгованостi за(lорварлllими контрактами) _ 106 952 тис, ГрН., що на |04 76З тис. грн. бiльше,
rriж у 20l9 р.

Чис,гий прибу,гок ФоI{дУ у cyMi 165 499 тис. грн. сформов анийза рахунокзбllткУ lзiд операцiйгrоТ дiяльноСтi ФОНДУ у cyMi -878 тис. грн., прибутку вiдtPilrarrcoBoT дiяльностi ФондУ у cyMi 19 бВ4 тис. грн. та прибутку вiдiнвестиttiйноi дiяльностi ФОН{У у cyMi 146 бgз тис. грн.
вiдобрахсегli у Звiтi про фiнансовi результати Доходи, витрати

прибуток (збиток) ФонлУ вiдповiдають даним аналiтичного та
облiку.

1,10, Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдас
вI]\tогам с,г, 49 Закону УкраТни "Про iнститути спiльного iнвестування''
Bi;r 05,07,2012 р, Nc 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв illс,гитутiв спiльного iнвестування' затвердженого рiшенням нкцпФр вiдj0,07,20lЗ 

р, jVc 1336, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 21.08.201З р.за ;Yg 1444/2З976.

та балансовий

синтетичного

1,1 ], (]кrlад l,а сl,руктура акт,иlзiв, IJ,Io IlеребуваIоть у портфелi Фонду,
, , ,i.,Ji.-t_lac 520 65 l т.ис. I-pIJ., у l.. ч,:

- .цовг,осl.рtll<оlзi cililrarlcoBi
_,..i га,ti irllrtих tli21llрисмств - lб

-,riовI,осl.роl<оtзi cPirlaHcoBi
:ltt. (1,1l О/о);

- пото.rнi

iнвестицiТ, якi облiковуIоться за методом участi в
02] тис. грн. (3,08 %);
iнвестицiТ (irrшi фiнансовi iнвестицii) - 5 7Вб тис.

фiнаrrсовi it-tвестицiТ - 39 104 тис. грн. (7,5 I %);

'|'а 
к с, t tt t 1 

_t, 
r l,? о i о tt.\,_yt е t ti пl ),

/}ttKollttc,t.tctttlt,l пlеliсп1.|).\) Lliло.vt1l Сtбtl .1,,1cl9111111ti без пttсьл,tовii'зеоr)l, не dозвоttу!еtllься,
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%);
_2058

тис. грн. (0,4 %);

- iНrШа ПОТОЧНа Лебiторська заборгованiст,ь - 267 |79 тис.грн. (5 |,3l о/о);

- гроrшi та Тх еквiваленти - 62 тис. грн. (0,01 %);
- гrеоборотlri активи, утримуванi для продах(у, та групи вибуття - 5З 8з2 тис.

грн, ( l0,З4 %).

склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду
вiдгlовi/lають вимогам ст. 48 Роздiлу IV о'Активи iнституту спiльного
iнвес,гуtlання" Закоrrу УкраIrrи "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05 .07,2012 р. м 5080-VI та Полохtенню про склад та структуру активiв
iгrститут,У спiльного iнвестуванняо затвердх(еномУ рiшенням нкLгIФР вiд
l 0,09,20 I 3 РОКУ JФ 1] 5З, ЗаРеестрованому в MiHicTepcTBi юстицii украiни
0l .l0.20l3 р. за М l689/2 4221.

I.12. Сума витрат якi вiдшкодовуються за рахунок активiв ФОНду (26з
I92,30 грtr,), не перевиЩУс 5 Yо СередньорiчноТ BapTocTi чистих активiв Фонду
IIрот,lгом фiнансового рокУ, яка становить 8 з48 589,2 грн. та вiдповiдае
Полоrкеннtо про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуIоться за рахунокIнститу,гitз спiльного iнвестування, затвердЖеного рiшенням нкIщФР вiд
lз,Oв,20l3 p.JYg l468' заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0з.09.201з р.за }ф 15lб12404В.

1.13. обсяг iрозмiр активiв ФОНДУ у cyMi 520650 652,30 грн. перевищу€
rliнiмальниЙ обсяГ активiв ФондУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат уrliсячllому розмiрi, встановленому законом на день реестрацiт Фонду
(l8,10,20lб Р, - l В12 500 ГРН.) ЯК iнституту спiльного iнвестування, томувiдсутнi
tli:с'гави ДJIя лiквiдацiТ ФоНДУ вiдповiдно до ст. 41,2 закону укратни ,,про
iнституr,и сгliльllого iгIвестуваI{FIя" вiдt 05.07 .20l2p. JФ 5080-VI.

1.14. л"rrя проведення внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ укомпАнIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначаеться ii
наглядовою радою. ocHoBHi завдання, функцii, порядок органiзацii та проведення
робiт слу>tсбоrо вну,грiшrrього аудиту ФондУ регулюсться Положенням про
с_rr,;кбу внуr,рiLIIнього аудиту 11риватного акцiонерного товариства ''Компанiя з
r,правлitlня активами "карпати-iнвест", що затверджено Наглядовою радоюКОМПАНII (протокол засiдаFIня J\Ъ 2Зl1 2 вiд28,|2.2О12 р.).

- /{овгострокова дебiт.орська
- ltебiтopcbKa заборговагtiс.гь

заборгованiсть -
за розрахунками

1Зб 603 тис. грн. (26,24
з нарахованих доходiв

.|'cк.ctttt1ьоltlOoк1,..t,tеtttlt1lпidесlпtoвLtittoнl,2t,0l.202l

Вuкоlэttспlсtttllя l1lel{cll1y у tlilto.1,t1l абО 1l цаgl11111ti dei ,лttсьп,овоi.зzоdlt tte dозволяепlься,
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2. /to полоiеrcн а i t r!лорлоа цiя
2.1, У процесi виконання процедУр аудиту фiнансовоi

tIами вс,],аIIоIзJIегIо Ilоtз,язанi особи Фонлу (частка Фонду
бiл brr le статутного капi.галу):

звiтностi ФОНДУ
перевищус 20 О/о 

t

N
з/l t

|,,tct tr,иtР i Kar ti i,i r l лtй

tttl,,t за СДРПоУ
t<lpt,tlttl ч ноТ особtл.
llttl;to якоi'iсltус

гlов'язаt,tiсl.ь

з l 5903 76

2 l 746_5t]]

409065&l

3 7940з 80

42067958

____42l67059

4 l 60578 l

40268 I 57

-rr*

]2L
L:
lu
t--
р
ц
l-,_jB

tr

l Icltll la ttазва tоllиличltоТ особи.
ll l()л() я l(()|' ict t_r,t. t lоtl'я,tttt tic l,t,

М iсt{езнаходлсеrIня
lоридичлtоi особи, щодо яttот

icttyc пов'язаltiсть

Частlса в стату.гноj\,tу

фонлi (капiталi), %

'|'зОВ кВ/[К КОМI]AI II)
З4400, l)iBr rcr r.u,.n обr.

м. BapaLtI, Майдаrr
l IезiLлежttостi, буд. l 0

l 00,00

__.'ra 
-'a "a,rr"-",

l'з()Il <)(l{ I Il]I,IT|,дJl ьI.tи й>)

43006, Волиrrська обл.,
п,r. Луuьк, пров. MartapoBa. 5

l 00,00

43006, Волиrrська обл.,
Mt. JIyrtbK, пров. Макарова, 5

50,00

1-зОВ кПрайм Вест> 43006, Волиrrська обл., Mt.

Луцьк, пров. Макарова, 5
24,00

ТзОI] "ВАРАШБУД'' 43006, Волиисьпа oOn.,
пл. Луцьк, лров. Макарова, 5

24,00
]-зов "OPIOIl IНгзЕСТ

KoMllAI]I,,
43006, Волиriс*а об"

пл. Луцьrс, npoB. Макарооа. 5
24,00

,I,з()l} 
кlс,l,L.Й,l, KOMI IAI l ID

43025, Волиlrська обл.,
пл, Луuьк, в5,л. Франка, буд, бl 24,00

'I'зоl] Kl]I]CT ГI РоГIЕl)ТL 43006, I]олиrrська обл.,
,l,tJlyubK, гtров. Макарова. 5

24,00

l-зОВ "ЯРОВИt(Я-БУД'' 43006, Волиtrська обл.,
ttt. Луцыt, гtров. Макарова, 5

24,00

l() l ]s lз 1372 '|'зО[3 K/(iaп,rar.rт I_(et t.гр>
43026, Волиrrська обл.,

м. Луrtьк, вул. CpLrroBa. l l
23,00

]l __ 3]463269 'ГЗОВ 
<I-1обl,тi t lBecl,> 43020, Волиrrська обrt.,

м. Jl),цl,ц, By;t. Московська, 54 20,00

й
операцiй з ltов'язаними сторонами (зокрема, афiлiйованими особами) не виходять
за Me)Ki нормальIrоТ дiяльностi ФОF{ДУ.

2.2. Вiдповiдно до мсА 560 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду) у процесi
виконаLIня процеДур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду, нами не встановлено
ПодiТ пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
\Iо)(у,гЬ мати суттевий вплив на фiнансовий стан.

2.3. Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосусться
шахрайстI]а, при аудитi фirrансовот звiтностi> аудиторський ризик суттевого
ВИ КРИВЛеI-rFIЯ d)iHaHcoBoT ЗВiТНОСтi, розрахо ваний у робочих документах аудитора,
i:егl,гифiкований та оцiнений як середнiй та складасться з: властивого ризику(середнiЙ piBerrb), ризику коIJтролIо (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середLliЙ piBerrb).

J. OcHoBHi вidомоспоi про ауduпхорську фiрму
повне найменування юридичноi особи вiдповiдно до установчих

_1oK_\,\,etITiB: Госпоdарське mовqрu,сll1во з обпtеасеною вidповidальнiсmю,
Ll|,dlllllopcb<a фiрд4 а " УкрЗахidДуdъtm''.

Текcmt1ьоеrldoк1l.,n1gцр1у,'iб@oю,,УкрЗахidАуduпl,,,21.0t.202l
Вuкорllспlаtttlя tllекспlу у цiлому або 1t ц'qgt1111r,i dni пuсоrовоi.зеоdч не dозволяеmься,

l



tl Iз I Ф к l I е |эъtLсt i н rl е с m ч t1 i й t! а ер))псl D П рДТ КУД к Карпа плu - irt ве сm у l2

}LoMep i дата видачi Свiдоцтва про внесення
та аудиr,орiв, виllаного АПУ: Свidоъltlлво про
avdumopcbKoi' diялЬtlосtlli J\h 054] Bid 2б.01,200Iр.

вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Реестру
аулиторiв та суб'сктiв аулиторськоi дiяльностi: "суб'€кmu ауdumорськоi'
diяпьносtlli"| "Суб'скп11,1, ауdum.орськоi' diяльноспоi, якi д4аюlпь право провоdumu
обов' яз ковuй ауdu m фiн a.rtcoBo| звiплносl,tli ".

I-IoMep та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
виданоI,о АПУ: Свidоцmво про вidповidнiсmь сuсmеJуlu конmролю якосmi м 0б00,
вidповidно do рituення дПУ Bi.d 2б.05,20]6 р, JФ 325/5.

гlрiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрпу,
та серiя, номер, дата видзqi сертифiк а,га ауди,гора, виданого АПУ:

()зеран Во.поdъшuр Олексаrtdровuч, серmuфiкqm cepii' А м 0035]g, вudанuй
25.0б.l99В р., у Ресспэрi q'duпоорiв lll,a суб'екmiв ауdumорськоi. diяльносmi; розdiл
чА),dumорu> Jft 100962,

Чiк Марiя lOpiiBrta, серпшфiкаm м 00740В, вudанuй 22,I2.20]б р,.у Peccmpi
c1.\,dumopiB l11a Чlб'екmiв ауdumорськоi, diяльносmi; розdiл <Ауdumорu> JW ] 0097 ].

Мiсцезнаход}кення юридичноТ особи: 7902 ], л,t, Львiв, вул, Кульпаркiвська, б,
l72. кв, 52,

Фак,гичне мiсце розташуВання rоридичноi особи: 7g0]], ful. Львiв, вул.
Рчmковъt,ла, 7, офi.с l la,.

4, OcHoBtti BidoMocttti ttpo умовu DozoBopy на провеОення ауduпоу
АулитоРська перевiрка проведе[lа АудиТорськоЮ фiрмою "УкрЗахiдДудит''

гi_rно з договором J\b 26 вiд21 жовтня 2016 р.
Аулит було розпочато 0б сiчн я 2021 р. та закiнчено 21 сiчня 2о2| р., про що

кrадениЙ акт приймання-зДачi виконаних робiт.
.-\1,ли,гоtrlсLкий висI]овок вiддруковаFIо у iрниках, з яких один

)e_latlo ФОНДУ, а лругий залишасться Аул

\\ _ltIгор (серl,r.rфiкат ЛЪ 00740S)
I с t l,-,pa-,t t,ll ий /lиректор,
\\ _lli гор (серl,иrрiка-г cepii' A Jф 00З5 19)

м.гL
..\r -tllropct,Klli.l I]исLIовок наданий 2l сiч

до Ресстру аудиторських фiр*
внесення в Реесmр суб'екпоiв

М. IO. Чiк

В. О. Озеран

ня

-!

'|' 
t к с, tlt l 1 t, оzо d сл ti)lrt t е t t tll)l n i а,

BuKollttcпtctttlrrl пlеl(спlу у tliло.л,t1l або у цllgш1l1ti без пuсьtиовоi|'зеоdlt не dозволяепься.
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Долаток l

ло [lаrliоttалыrого положеtlllя (стаlrларп,) бухгштерсьttого облiку

l "Загалыti випrоги ло cllittaltcoBoi звiтttостi"

Дата (piK, мiсяllь, число)

пiллрисмство пвlФ ,,перlrIа ittвестиttiйttа група" прдт куд "карпати.irrпест" за €jдрпоу
Територiя м, Льпiв, Змiзttичtrий райоrl за КОАТУУ

оргаttiзаtriйrrо-прапова форма госполарюваllltя , akrtiolleplte топаристпо за КопФг
Вил екоrtомiчttоТ Лiяльttостi управлittttя фоtиамИ за КВЕД

СерелlIя кiлl,кiсть праltiпllикiв'

Алреса, телефоlr 790 l 8, м, Львiв, пул.Головаrtького ,2За, {032)242-63,06

Олиttиttя вимiру : тис, грll, без десяткопого зtrака (oKpiM розлiлу IV Зпiту про фitlаrrсопi резулhтати (Зпiry про сукупний дохiд) (форма Nl 2),

цlоlttовi показttики яl(ого llаRолятl,ся R гривIlях з l(опiйка[lи)

Сlклалеrtо (зробити позlIачку "\"' у вiлповiлlliй клiтиttlti)

,a nororne,,,,rr," (с tаllлартflNlи ) бухгмrеllсt,коt о облiку

за мiжtlаролtlиьtи стаllлартаillи (tittat tcoBoi звiтtlостi

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

ФормаNл l кодзаДКУД Г---ТБi001---l

дктtlв Коп рялкл
на почлток

звiтllого ttcIlioлy

На Kittcrп,

J 4

l. l{соборотrli акт
HeпtaTepiMbtli аmиви: l 000

первlсlIа партlстl, l00I 0

а амортизаltlя l 002 0

незапеоtttеtti капiтал1,1ti iltпестиt ti]' l 005 0

octloпlri засоби: l0l0 0

пeDBlclla парт I0l l 0 0

зl loc l0 l2 0 0

lttвестиttiйltа ttetlуxolticTt, 0l5

Довгостроковi бiологiчtti l 020

l 030 | 4096 l6021

itttrti фittпttсопt ittпестиttil l 035 696 578(

Ловгослlоtсова лебiторсt,t<а забо}rгова l 040 l 52020 l 3660:

|лстDочеlIl полатковl аflиRи l045

ttlli ltеобоDотtti апипи l 090 0

}'сього зп trозлiлопl I l 095 l668I2 l584l(

l l. ОбоDотtti rtKTltBlt

]аласи l l00 с)

поточlti бiологiчtti аtсили l l l0

Дебiторсl,ка заборгопаttiсть за товари, роботи, послуru: ll25 0

Щебiторслка заборговаttiсть за розрахуttками
за RилаIlиNlи аваIlсами l30 0

35 0

з полатку tta прибуток зб

[lебiторсt,ка заборговаltiстl, з ltараховаttих лохолiв 40 l57 2058

точttа лебiтоIlсt,ка заборговаttiсть 55 l 5]29( 267 l1c,

"lоточtti 
cbit tatlconi ittBecTиtti'i 60 84494 з9l04

pollll та lx еквlпалеllти: 65 l бi

рах\,ttки в баltках 1 l 62

пlайбчтrriх пеоiолiв ll70
Ittltri оборотtti актипи l l90

усl,ого за uозлi.цолr ll l l95 23941 | 308,|03

Ill. Нсоборотlri пKTlllrllt yтpltiltyпalli лля пролажу,

та гDупl| вltбутя l 200 9683 538J2

Бпlчtt< lJl)l) 4 l 5966 52065 l

з бюллсетом



I I. ffовгостроковi зобов'я]пttttя i звбсзпс.lсtttlя

ll. Ilоточrri ]обов'я}аllllя i зttбеlпс.tсllltя

Поточttа крелиторська заборгоRаlliсть за

IV. llобоп'язлlllrя, поп'я,lttlti з llсоборотllипtll актIIпаNtш,

\/. tlllcTa Dapтicтb nKTltBiB llслс|)жаRliого пс||сit-tlIого

TttBl,97",

ffi;Фцsю
t,/ лА ^\'т

л 1 , ./,
k--};r"{J;

Kepi пt tик

Головttий бухгмтер

il, п,

Затвсрдlt<\,ю:

Гсtlсралыlиi,i дирсктор
аулитор (ссрти(li кат АПУ

Nl, п,

Г, К), Баскirr

l, В, Накоllечttа

В, О. Озораrr



Дата (piк, мiсяIlь, число)

Пiлприсмство ПВlФ "ПерIпа iнвестиltiйна група" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест" за СДРПОУ

К9ли

21,0|,01

22334,753

Звiт про фiнансовi результат}l (Звiт пllо сукупний дохiд)
за 2020 р.

Форма М 2 кол за flKy,Il Г l s0 I0Б----l

I. ФII.1АIlсовI рЕзу.пьтАт1,I

Стапя liол рялltа За звiтниl1 перiол |}а поперелнiii перiол

1 2 3 4
riистий лохiл вiл оемiзаrtii'поолчкltii (ToBapiB. робiт. послчг) 2000
3обiваотiсть Dеалiзованот поолчкllii (ToBapiB. робiт. послчг) 2050

Валовиil:
пuибуток

2090
0

зСlнток 2095 0
lHtlti операltiйнi лохоли 20 44 l l 2205

д,tм iHicTpaTtlBH i витратtt ]0 922 876

Витрати на збут 50 0

lHltri операltiйнi витрати 80 0 64ll5
ФittitHcoBttfi l)е]ч.пьтат вiл tlпеоаttil'iноiлiяльностi:
прибуток 2 l90 472l4
збиток 2l95 87i 0

Лохол вiд участi в капiталi 2200 208i 0

IHtlti (liHaHcoBi лохоли 2220 5606i 26827

IHllli лохоли 2240 25l7 l l9822
IliHaHcoBi витрати 2250 3638.] ]551

Втрати вiл участi в капiталi 2255 l5( 0

IHllti витрат 22,70 l 0695: 2l89
Фitta HcoBlt i'i Dе:}\,.п ьтат /,lo ополаткyRil н llя :

прltбуток 2290 l 65499 88]23
зa)иток 2295 0

Г3rtтратrl (лохiл) з полатку на прибуток 2]00 0

lpltClvToK (збиток) вiл пDипиненоi лiяльностi пiсля ополаткчвання 2 з05 0

Ч иcTltil фiналсовиii Dез),льтат:
прибуток 2]50 I б549ý 88l23
]биток ]j55 0 0

l l. с},l(},п н 1,I I:l лох l,ц

l I L E..Il l]\l Ii]I,t,l l оII tlP/\l lI Й l I ll\ BI 1,I P,\,I,

Стаття I(ол рялll,а За;вiтниli перiол За поле;lелнiil перiоrt

1 2 3 4

лооltiнка (yltiHKa) необоротних активiв 2400 0 0

I[ooltiHKa (yrtiHKa) dliHaHcoBtlx iнструлlент 2405 0 0

накопиченi kvucoBi tliзниtt 2,1 l0 0 0
tlacTka iнlttого сукупного дохолу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 24 l5 0 0

Iнltlиil сукупний лохiл 2445 0 0

I н lll tl ai суlt},пн х il лохiл л0 0лолilтl{,yRil н ня 2450 0 0

Полаток на прибуток, пов'язаний з iHtIlиM сукупним доходом 2455 0 0

I н ttt и l'i сt,tt,l,пн п l'i лох iл п iслл 0полатltуRа il ilя 2,160 0 0

Cl,rcyпHrtii лохiл (сума рялlсiв 2J50, 2355 та 24б0) 2,165 l 65499 88l23

Hilfi lteHyBaH ня II0lta-]H ll l(a Iiол 1lялrtа Зt звiтниll перiол За поперелнiil перiол

l ) 3 4

lt4aTepiалbrli затрати 2500 0 0

вttтрати на оплату праlli 2 505 0 0

Ri,rрах\,ванttя на соltiальнi захолtl 25 l0 0 0

Д морти] 25l5 0 0

lHttti onepartii:iHi витрати 2 520 922 6499 I

I)a ]0Nl 2550 92.2 6{99 l



I \,. ро ]PAx},Holi поliА.]ll 1,1 lil в п P1,1 Б},T,liotto(]],1 А liI lI l"t

KepiBH и к

Головний бухгалтер

м, п.

Затвсрлlltуtо:

Гснсральниii лирсктор
аулитор (ссрти(liкат ДПУ ccpii

N,l. п.

r"J
l=

Г, IO. Баскiн

[. В, Наконечна

В, О, Озсран

гований чист

'|ИPIAШ.ttt,



flaTa (piK, пliс,, число)

Пiдпllлtспtство ПГllФ "Перttlа ittBecTtrlliйtta ryупа" ПрДТ КУД "Карпати-ittвест" ]а СЛрпоу

Звiт про рух грошовIrх коштiв (за прямипt методо[l)
за 2020 р,

ФорNlа N! З кол за ДКУЛ Г-lЙбй

Стпття Кол Зп зBiTtttrt-t псрiол
3л яttалогiчltltit

псоiол

2 .l

l. Pvx KorrrTiB у рс]ультлтi oпcpnttiitlroT лi!лыrостi
налхоruкеttttя вiл:

Реалiзаltii пtlолукtti'i (топарiв, робiт, послуг
3000

ПовеDIlеllllя no,,raTt<in i збоDiв ]005

числl полатку !la лодаltу пaIJT|cTb З00(l

dli t ta t tct,Bal tt tя

llllIl llалход7iеIlllя 3095 138 l 289

Витрача|lllя lla оплаry ,] I00 1l4 ,1,74

1parti ,l l t)5 0

соttiальlli захоли .}ll0 0

JобоR'язаlIt, з полатшв l зо( lб(J 56

я tta оплап,зобов'язаIll, з ilIIlIих полаткiв i зборiв I18 l60

Itttlli вttтрачаtlttя 3 l90 l 094 l261

Чttспtuli рух коtltпliв Bi| оперпцiitноi diяльносmi з l95 -8-10 -808

Il. Рух KolltтiR у рсзультптi iltBecTtlttiйttoi лiялыlостi
1-1aлxoлitiel ttlя вiл реалi заrtii:

dlittattcoBиx ittBecTиttiй 3200 2012

tlеобоuотttих активiп ]205 l l 220(

Jалхоллtеltltя вiл отрипtаttих:

вiлсоткiп 32 l5 204,7 1,1524

lив1.1еlIдlв 3220

lалхолжеllllя пiл леоивативiв з225 9з092 l 5874

Jалхолliеltttя вiл погаlttеttltя позик 3230 25905 ] 84387

llllll llадхо,tжеIlIIя 3250 l06l7 585 l

']итрачаlltlя lta прилбаtttlя

dlittaltcoпиx itlвестиtliй з255 63l 8 l45

llеоооротIlих аl(тиRIв 32(l0

Rиплатлl за,lЭDfi пативаNtи з2?0 ]9, 45

Витрачаttttя lla lIадаtlllя |lозик .l2 75 2449 I 22882

lttttti платеiкi ] 290 22635 l 5859,

L! ц с пt п й р|,х ко t ч п l i в в i d i t t в ес плч tчi it н oi' d iял l, п о с п l i ,129 5 777 84,?

Ill. Рух KortrTin у ре]у.пьтптi фittпtrсовоТлiялыrостi
налхолжеttllя вiл:

Власttого капiтал\, з 300 0

0тримаttttя позlлtс .}з05 0

Iltttti ttалхолliеltttя 3340 0

Витрачаtltlя tta;

г}икуп власllих акltiй з345 0

погаtttеttttя позик з350 0

-плап, лиRlлеIlлlв ]355

lttltli плате;lti з390

Ччспtttit рух Kol.Iпlit] Bid (PiHOпcoBтl Оiяльttоспti ,1.?9 5 0 0

tlltc,rпii Dvx KolllTiB-]a зBiTllиii перiол J400 -эJ J5

}a.пltttlott l(oIItTiB ltil початок року 3405 ll5 80

Вплпв з[tillи валютllих KypciB tta залиtttоt< ttotttTiB 44l0 0

Jз.пttlttOк KOttll,iB llп Kitlcttb рок1, }+е. 61 l15

Kepi вltик

Головrlий бухгмтер
Nl, п,

Затверлrкуtо:

Генеральний лиректор

зоБ
Nlд

Г. lO Баскitt

l, [l, Нпкоllечllа

В, О, Озеранаулитор (сертиq)lка
[l, п,

йFч



Вllлучс-
Illlit

квпiтал

tlttcTtlй пlrIlбуток
(збtlток) за lBiTtlltl-t

Розполi.п прrlбутку:
Виплати RласIlикам

(iпряrll,паtttlя прибl,тку

ло ]арессI]опаllого

tески ло капiталу

lтрольоRа|lо'i частl(и п

ilElI
./нвди'Ё;

fu,,utý

кsщ;s
F,/ .л, \Фу7 f | \уý.ч/ а. \,d л \*

Ё{ Жt\ Га

l.-]-ь-ыS

Пiлприспtство ПВlФ "Перlrlа ittпестиItiйtlа група" ПрАТ КУА "Карпати,ilrвест"

Звiт про власний
за 2020 р.

Форлlа Nl 4

.[ата (piK, мiсяltt,, число)

за СДРПОУ

капiтал

Ко,tи

2 1,0 1,0 l

Г--|sOю,15 --l

(Jyrta чистого прибутtry,

ttалелtttа ло бюлжеry пiл-

попiлl to ло заtсоt tолавстпа
(|упtа чистого прибуткry lra

створеllllя спеtliмыtих

Kepi Bl r ик

Голопllий бухгалтер

ll,п

Затвсрдясую:

Гсllсралыtиi4 директор
аулитор (ссртиrРiкат АПУ

м,п

В, О. Озсраtt



ПрlttлiпtкЧ Do (liHaHcoBoi звimноСплi за piK, tцо закiнчuвся 3l zруDня 2020 року

1.1. lrlформаuiя про Фоllд
повt1е найменуваttня: Пайовий венчурllий itlвестицiйниl"л фопд шедиверсифiкованого вIrлу

зацр11того тlлп1, <<пeplrla illвсстицiйна група> Приватного акцiонерного товариства ккомпанiя з

управлitrня активами кКарпати-iнвест> (надалi - Фонд).

ffaTa peecTparliT ф9gду : l 8, l 0.20l б р.
Тип, вид та клас Фонлу: закритий тип, недиверсифiкований вид.

llaTa т,а номер свiдоцтва про внесенl-tя iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: l8.10.20lб р,, jt 004з6.

Рес:страuiйrtий кол Фогrду за С.ЩРlСI: 23300436.
Строк дiяльtlостi iнвестицiйt,tого Фонду: l5 poKiB

МiсLtезнаход)l(еllня Фогrду: 790l8, YKpai'Ha, м. Львiв, вул. Головацького,23А.
CтopiHKa в lHTeptteTi Фоrrлу: |<arpatyinvest,cotT.ua.

Алрсса ел el(Tpotl |-l оТ поtлти Фо rлду : kаrраtу. i п v@gm а i l,corn,

tlайовий капiтал Фоrtлу ста1lовить 40 000 тис, грн.

Спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмiщення.
I-1oM iHa.ltblla вар,гiсть iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн,

Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - 40 000 000 шт.

Форма icHyBaH ня i нвестицi йних сертифiкатi в Фонду _ бездокументарна.
Форма випуску iнвестицiйних сертисРiкатiв Фонду - iMeHHi.

Ро:iмitцеtlо iнвес1ицiйних сертифiкатiв Фондом загчUlьною номiнальною вартiстю 2 000 тис. грн.

tlepe,lriK в.ltасtзикiв iмеtlгtих iнвестицiйrrих сертифiкатiв Фонду станом на 3l ,|2,2019 р. та
3 l .l2.2020

[lcpe.lriK власtllllсiв з 1.12.20l9 31,122020

Голiков C.I 2 000 000 2 000 000

I)азопr l 2 000 000 2 000 000

1.2. llrформаttiя про Коплпаlliю з управ.lliнltя актIлвами
дк,гивами Фонду угlравляс Приватне akttiolleplle товариство '(компанiя з управлitlllя

1lKl,|lBaMll "KaprlaTll-illBccт" (rrалалi - Компаtлiя), кол за СДРПОУ: 22зз4"75з.

OcrtoBrli виltи /_liяльtlос,гi Компанii': управ,rriння сРонлаМи (KBEfl - 66.30), трасти, фонди та подiбнi

(litlatlcoBi с)'б'скти (KI]Г1,ll - 64,30), iншlа допомirl<на дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM

с.|.рахуt]аlIIlя .га пенсiйного забезпеченI-1я (I(вЕД _ 66.19), консультування з питань комерuiйrrоi

дiяльгtос,ri та l(еруваll|lя (|tВЕД - 70,22).

J]irrензiя rta здiйснеtrня професiйноТ дiяльностi на фондовому ринкУ - ДiЯЛЬнiСТЬ З УПРаВЛiННЯ

активами iнс,гитучiйнlлх illBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); СеРiЯ АД J\Ъ 0З4370 ВИДаНа

llattitlttaлbHoto KoMicicto з Lliнгtих паперiв та фондового ринку 05.06.2012 р,; строк дiТ лiцензiТ з

05.06.20 l 2 р. rrеобьлсrltегtий.

2. l}a г,:r,п bll а ocIloBa форпryваll llя фillансовоi звiтltостi

2.1. Достовiрllе lloлallHrr ,га вiлповiднiсть МСФЗ
(ГlittallcoBa звiт,нiсть Фоtrду с tPiHaltcoBoto звiтнiст}о загaшь}lого призначення, яка сформована з

lvle.|.olO ltclcTcltlipHoгo пода}IlJя (liнансового стану, tРiнансових результатiв дiяльноотi та гроtUових

itt,l.гtlкitз Фоllду /lJlя задоволеttI-Iя iнсРормаLtiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi

ll 1.1]\4 и eKol lом i чtl их pi t.шеllь.

l{otrtlellr.yaлbtlolo ocllo3oro cPiHaHcoBoT звiтлtостi Фонлу за piK, що закiнчився З l грудня 2020 року,

с Miirtrlapoлrii с].аllдарти фiлrансовоТ звiтttостi (мсФз), вклlочаючи Мiжнароднi стандарти

бчхга.ll-геllсt,t<оt-о облiку (МСБО) r-a 'Глумачеrrлrя (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мirlснародних

.i.uп,лпlr.,.iu б),хl.а.,tr.ерСькtll-о облiКу (РМСБО), в редакЧii чиннiЙ на l сiчгlя 2020 року, що офiцiйно

сtllриJiloill l0tt tt i tla веб-сайтi М i н icT,epcтBa сРi rlaHci в УкраТн и.

['Iiдгоr.овлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без будь-яКих застережень вiдповiдае всiп,l

виl\1огаМ чинLlиХ мсФЗ з врахуванНям змiн, внесениХ рмсБо, дотриман_Ня яких.забезпечус достовiрне

IlодаIlIlя irлформачii в фiriансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоi

iHcPopпlartiT.

iIри cPopпlyBatltti фiнансовоТ звiтtlостi ,Фо:.Д. керувався тако)к вимогами нацlоF|аJlьних
,]аl(оll().litt}L|их,га llорматиl]них aKTlB щOдо оргаltiзачiТ i ведення бухгалтерського облiку та скJlадаll}{я

(liltаttсоtltli,звiт,tlос,гi в YKpa'it,r i, яt<i гtе протирiчать вимогам мсФз.
[]i:tгlоtзi:tно ло параграQlа 21 мсФЗ l0 Фондом виз}lачено, що BiH с iнвестицiйним суб'ектом

I-ocI|o.ilaptoI]atl l|я,,гому Lцо Bi гt :

l.



a)oTpиМуeкoштивiдiнвeстopiвзмeтoюHaДaНHяTмпocлугзyпpавлiнняirtвестиt1iями;
б) зобов'язусться перед своТми iнвесторами, l1lo iчtе.га його бiзнесу llоJlягас у irtBec.гyBattttiвиключно для отримання доходу вiд збiльшеttня каlri.галу, ittвестицiйноtо Дохtlllу або обох" ви.tliв

доходу;
в) вимiрюс та оцiнюе результативнiсть cBoi'x iнвестицiй на ocHoBi сгlраt]еltJ1ивоi'варт.ос.гi.
Вiдповiдно до параграфа Зl мсФЗ l0 (iз врахуван}lяiчl поло)I(ень napar.padla З2) Фон/l неконсолiдус своТдочiрнi пiлприемства, HaToMi.ro, Фо"д Ьцi"ю. iнвест,и1_1iю в дочiрrrс'пiл,,р".r..,,,r.uсправедливою вартiстю з вiдобраяtенням результату переоцiнки вiдгtовiдно до йсqrз 9. МсБо 2s.

2,2, мсФЗ, якi прийнятi i вступаlоть у силу дJIя pi.lltllx перiодiв, rlKi llочлlllаltll.ься з l сiчllя 202l
року i пiзнiше

На дату затверд}кення uiсТ фiнансовоi звiтrrостi Рада з мсФз I] pajvlKax Рефорiчrи l[-]ORопублiкувала поправки прийнятi станом на 3 l . |2,2020, есРективttа дата яких не нас1ала:
_ мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, МСБо 39 KФiHatrcoBi iнс,l,руiчlеll.ги; Визttаt.tгtя l.a otlillKa>,мсФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiТ> та МСФЗ'IЪ кОренда), що догIовllюю'ьвипуrtlенi у 2.019 роцi та зосеред)куlоть увагу "u 

пu.iiдпох реформи базоuоr-о iiuno про,,е},1.I.них с,гаl]окна фiнансовiй звiтностi компанiТ, якi 
-виttикають, 

коли, наприкJlад, базовйй IlоказtIиl( процеtlтноiставки, який використовуеться для обчисле1,1ня процентiь au фiuu"aоrrr, ак.].ивомl замiнсllо
Еul ьтернативною базовою став KoIo.

_ Поправки до фази 2 розглядають питанllя, якi моlку,гь вплинути лlа (litlattcoBy звi,гtliсть гtiд час
реформи базового рiвня проuентних ставок, вкJllоча}очи наслiдки rrir, доJоrрi,"1 rрu,дових поr.окiвабо вiдllосин хеджування, що виникають внаслiдок заlчtitlи базового piB,,ri ttроцеrl,гttоi'ставки. зальтернативною базовою cTaBкolo (гlроблеrчrи iз замiною).

На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимоГ зазнilt|ених cTaltilapT.iB, Ulо с.госуlо,I.ься:
змiни договiрних грошових потокiв

коригувати балансову BapTicTb фiнансових
замiсть цього оновить ефективну процентну
стzlвки;

компаtIil' не доведе.гься приllиllяl.и l]изl]а1,1ня або
iHcTpymreHTiB для змIiн, що виlчlагаlо.гься рефорпtокl, а

ставку, щоб вiдобразити змiлtу до iutьтерl{ативtlоТ базовоТ

облiк хедltування - компанii не доведеться припиl-tя,ги об.lliк хед)l(уt]аll}lя l]}.ll(Jlюtl1.1о-го]\l),l Ulовона вносИть змiни, якi. вимагае реформа,.якщО хед)куваljllя вiдповiлаЪ iнrлиrul кри.герiяrчt clб;tir<yхеджування; iрозкриття iнформацiТ- компанiя l,tовиttна буд. ро.пр"ват,и itrформацirо irp,, i,uui pu.ri.,nu,
що виникають внаслiдок реформи, та про те, як Bo}la управляе переходоN,I до аль.герна.гивllих cl.al]oц.

Поправки до Фази 2 поширtоються лише }Ia змi1-1и, якi l]иjчlагае pecPoprvra базового рiвt.lяпроцентних ставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносиtl хед}I(ува}iLlя.
- мсБО lб косгrовнi засоби> - поправки забороняtо,гь компанii' вираховуваl,и з варr.ос.гiосllовниХ засобiВ суми, отрИманi вiД реалiзаuii'вироблеriих предlметiв, l(оJlи l(оfulllilгtiя t.о-гус aK.t,},lB /loиого цlльового виi(ористаll}lя. HaToMicT,b комгlанiя визнае,гакi tlallxo.i1)l(eljt{я Bill ttpoдart<y,l.a tlов'я:заtti зними витрати у прибутку або збиr,ку.
- мсБО 37 кЗабезПечення) - поправкИ уточllюlотЬ, що (ви'рати lIa викоl{аtllIя ltогоl]ору))являють собою витрати, безпосередl.tьо пов'язанi i договороtчt - тобr,о пбо додоl.повi вtt.t.ра,ги I]икоllаllllядоговору (наприклад, прямi витрати Flа гlрацlо iмат,ерiаrи), або розподirt ittших l]и-гра1 , яl<i .l.aKolc

безпосередньо пов'язанi з договором (наприопuд, ро.пЬдiл амор,гиiацii'об'ск-га осllоl]tlих засобiв, trloвикористовусться при викоllан н i договору).
- мсФЗ 3 кОб'еднання бiзнесу> - Актуалiзацiя гtосилаtlь,в мсФЗ (lFI(S) 3 tta Kclttцert,гya.ltt,ttiоснови пiдготовки (l.iHaHcoBoT звiтllостi' 

"е 
зri,,,о,о.lи вимоГ ло облiку nлo об'.r,"ultttя бiзrtесiв. /loztarroвиняток щодо зобов'язань i умовllих зобов'язань. Ilей виrtяток передбачас, що с,госоIJllо дсякtlх видitз

-З91О_ВllЗаlЬi УМОВНИХ ЗОбОВ'яЗань органiзацiя, ,nu rb.,.o.oBye МСiDз (lItrRý) j, r,uo",,,,u llосиJlа.глlся lla
}4сФЗ (IAS) з7 кЗабезпечення, непередбаченi зобов'яз'ання,га tlеtlерсдбачеtti ак.I.иви', або наРоз'ясненняктмФЗ(IFRIс)2l кЗбориu,аненаКонцептуальнiзасал"с1,1"пЙЬuоl'зtзi.I.носr.i 20l8poKy.

- мсБО 1 кПоданнЯ фiнансовоi звiтностi> - поправки роз'яснtоrоть критерiй у МСБО l дляyTцTTiT зобов'язан_ня, як довгостро*ового: вимога до суб'скто .о.подuрюванIlя ]ч|ати llраlзоВlДКJIаСТИ ПОГаШеН}lЯ ЗОбОВ'ЯЗаННЯ tlРиНаймнi на 12 мiсяцiв пiс.llя звiтно.о п.рiолу.
Фонд оцiнlое вплив таких змiн tta його фiнансову звi.l.нiсr.ь.
2,3, Валюта подаllIlя звi,llост,i та фуllкцitltlаJlьlrа !]llJllo,|,tl, c.гyllillb oKpyl-Jleltllrl
Валюта ПоданнЯ звi,гностi вiдповiдаС функцiонаЛьнiй ва.lttо,гi, яt<оtо с ttar(iottmrbtlt] Ba.,llo.I.a Украi.Irи- грив1-1я, сifiадена у тисячах гривень, округлених до цiлих.гисяч.
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2.4. Приlrуlt(е}lllя про бсзперервнiсть дiяльностi
rDillагtсова звiтнiсть Фонлу пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

вi:tповiдгtо до якого реалiзаuiя активiв iпогашення зобов'язань вiдбувасться в ходi звичайнот

/tiяльltос,гi. Фirlансова звiтнiсть }Je включае коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випаllt(у, якбtл ФоtлЛ не мiГ продов)l(иТи подальt1.1е здiйсненllя фiнансово-господарськоТ дiяльностi
Billпotl iдгtо до прl4 н ци п i в безперервностi дiял bHocTi.

2.5. PiшlelllIrt про затверлжсння фirtаllсовоТ звiтltостi

Фitлагlсова звiт,tliсть Фоrtду затвердI(ена до випуску (з MeToto оприлюднення) керiвником
l{омпаrrij'20 сiчIrя 202l року. 1-1i учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносиТИ ЗмiНИ ДО ЦiеТ

(littaгrcotloT звi,гtlосr,i пiсля jT затI]ерд)Itення до випуску.

2.6. Звiтllиi,i перiол фillаllсовоТ звiтllостi
звiтним перiодом, за який срормуеться фiнансова звiтнiсть, вважасться каJIендарний pik, тобто

rrерiол з 01 сiчгrя по 3l грулня 2020 року.
3. CyTтcBi Itолох(с}Ittя облiKoBoi полiтиKll

J.l. C)clloBll ollilllcll, застосоваlла прлl складаltlti фillансовоТзвiТttОСТi
L[я (litrarrcoBa звiтнiстt, гliдготовлеllа на octloBi iсторичl-tоТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизаLtiйгtоj'собiвартосr,i окремих фiнагtсових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi

iнс.гlrумегt Ги>. оцittl<а справедлиВоТ BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iнс.грумеr.,тiв, дtlзволегtих мсФЗ l} коцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки

RKJl}oL|aloTb l]икориOтаНня справеДливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продая( активу, або

с1Iлачена за передаЧу зобов'язаIlня У звичайt-tiЙ операuiТ мiж учасниками ринку на дату оцiнки,

зокрепtа, r]икористаllня бiрх<оllих котируваllь або даних про поточну ринкову BapTlcTb lIJшого

аttа.ltоt,iчttоr,о за характером ittс,грументУ, аналiз дискоt|тованих грошових потокiв або iьlшi моделi

t}}lзllаLlеllllя .,,1rnn.ltr, ,nuni вар,гостi. [1ерелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових.акти.вiв i

зобов'язаtltl ВИЗllilLl?tС']'ься з викорио,гаtlllям гtаяtзноТ iнформачiТ про риllок i вiдповiдних методiв оцillttи.

3.2. Зrrr,альlli положеlrнrl lцодо облiкових полiтик
3, 2, l, о u t о в о t|l о p,lt1l в (t t t t t я о бtt i ко в tbu tt ол i пl ttK

облiковi гlолiтики - KoljKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосоваtti

суб'ектом госпоltарIоваI1llя при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз наводить облiковi

llilлi.l-иl<tл. якi. за висl]овl(ом рмсБо, даlоть змогу скласти таку cPiHaHcoBy звiтнiсть, яка мiститиме

/tOpelllly тa /tос-говiрrrу iнtрорплаrцirо про операцiт, iнrлi подiт та умови, до яких вони застосовуються.
'I'aKi lrолiтИt<и гtе c.ll ill застосовува],и, якщо вплив Тх застосуваIJня с несут,гсвим,

облir<ова поlliт,lлка Фонлу 1lозроблена та затверджена керiвництвом Компанiт вiдповiдно до вимог

Mctjo 8 <<облirсовi по.пi,гики, зriпи в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинllих мсФз.
3, 2, 2, I t t tll о p.lt ct t.li lt п р rl з,,л,t i t t t t в о (lл i ков ttx п rlл i,tlt u ках
сDоlrд обирас та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операuiй, iнrших

llодiй або )iMoB, якlло мсФЗ KoHKpeTtlo не вимагас або не дозволяс визначення категорiТ статей, для

яt<t-lх itlItti llолiтиtси i\4o}I(yTb бути лоречними.

.|, 2, .], C,l, tlt ttt с, в i с ttt ь l1 l 0 ? р у l| |, в 0 l l t l rl

lIa,lope,tlricTb itlcPopMartii'y Фоrlдi мас вплив ii характер i суттсвiсть..IнtРормаuiя вваlltаеться

cyT1CBolo. яt<шrо Ti опу1-1lеtlня або виtсllивле}iня Mo)I(e вплинути на економlчнl рlшення користувачlв.

прийнят.i lta ocгtoBi фiнаrrсовоТ звir,нЪстi. CyTTeBicTb оцiнtосться в конкретних умовах значущостi

iнформаuiт в зале)кностi вiд вели.tини об'сктв, що оцiнюеться i допустимостi помилки,

Вiлгlовiltлrо до облiковоТ полiтиt<и Фонду встановлено наступнi критерiТ порогу сутгевостi.

()rlepaltiT, обОсктl,t облiку i cTaTTi
зtliт,llос,l,i, за якrlмlл

Bct-il I l () l}.II loс,l, lrCll п о ]ri г суr"гt, llocTi

Розмiр
пороцr

cyTTcBocтi
База для визначсllня пороry cyTTeBocTi

I-ocгltlltapcbr<i операrrii' i llолij',

llов'язаrti зi змitlами у склалi (pyci)
аl<ти Bi в. зобов' язань, власного
l<a ll i,l,ал l,

з%

BapTicTb вiдповiдно Bcix активiв або Bcix

зобов'язань, або власного капiталу

IJ i/txlt.ltet t Hlt ба.llаt lcoBoi' вартос,гl
(littattcotзtlx активiв tзiд t'x

cI Il)aRc.,tJl lI l}oi' llalTt,clc r i

|0%
Справед.ltива BapTicTb активу (об'сктiв обмiну)
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ОперацiТ, об'скти облiку i cTaTr.i
звiтностi, за якими

встаtlоl]люеться порiг сyттсвостi

Розмiр
пOрогу

cyTTcBocTi
База д.llя l]}tзlIalretlttя lltll)0l.}, cy.lr.cBtlc,l i

-LyMa чистого прибчткч (зби.гкч)Господарськi операцiТ та подiI
щодо доходiв i витрат

2%

0,2 О/о

Jаг[Ul ьна сум а доход i в/витрат п iдп р исмt cr.Ba;
найбiльtllа зазнаLlенням класи(liкацiйrrа груnа
дохолiВ (tlttприt<"гlад, .tис-t.иЙ Дохiд1 giл реалiзаrtii.
продукцii' (,говарiв. робlт, rroc.,ryr,)) i tli/(llcltli,цllo
витрат (ttаrtрик.llад, собiваlэ.l.iс,t.ь реалiзоtlittttli.

lРОДУкцir'(rовар -, послуг)) пiдrдиcмlc.l,Ba
обсяги дiяlльностi пiдприсмсl rза, -.рйr.р
впливУ об'екта об.гliкУ tla рiшсtttlя користува,tiв
та iншi якiсtli (lакr.ори, tllo fulol(yтb t]1-1Jlивit.ги
l]a виз1-1аче}lFlя порогу сут.гсвосl.i ___
Сума пiдсуrчlку балаttсу; пiдJумй--,*у an, 

"uinlрдасного каtl i.l,алу, класу зобо.'rцgдл-_
Пiдсумок класу ак.гивi., ur,ослБ-с,iuпirЙу, кr,,,.у,
зобов'язаtl ь

LyMa tlисl-ого доходу вiд реzt-л iзацii. rlролукrцii.
(I9Bapl,r, po,9lT, г|Ф
Фiнансовий результат йд,," ,-йтilГ-
(iнвестицiйноi) дiял btlocTi

Iншi господарськi операцii.u подiТ

5%

Статгi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) 5%

5%
Статгi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
лохiд)

5%

5%

CTaTTi Звiту про рух грошових
коштiв 5% UyMa чистого рухУ грошових l<otlLT.iB вiд гtе

qперацi йноi (i гrвесr.и цi й r roj') дiял br rocl.i
Розrчr ip влас}lого t<апi.l.алу Фоr,rч'_.---CTaTTi Зqiту про влас}rий капiiЙ 5%

3. 2. 5. М е поо d lt по d п н t t л i t t (l о p,lt п цii' у t|l i t ш t t с о в lLy з в i tltttж
ЗгiднО мсФЗ та враховУrочи НП(С)Бо 

.l. 
Звiт про сукуllНий дохiд гlере]lба.tаt: llоllаlll{я B1.I.I,pa,I,,визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, oa""oru,-,o,o гtа ме-годi "rPyttKtlii' вит.ра,г'' rrбо"собiвартостi реалiзацiТ", згiдно з-яким витрати класифiкуrоть вiдповiдl]о /lo i'х tРуtrкцiй яl( tl{lc,l.}.ll|исобiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiс.,рЬrй""у дiяльгriсr.ь.

представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух гроt]Jових t<otlr,iBздiйснюеться iз застосуванIJям прямого меrоду, згiдно з яким розкриваеться iнфоршtацiя про octloBtriкласи надходжень грошових коштiв Llи виплат гроltlових кЬruтiЬ. |нdlормаuir'r,ро'о""Ъ.,ii-.lu,"грошових надход)I(ень та грошових l]иплат формусться на гtiдст.авi облiкових загrлrсiв ,bo,,rly.
3.3. Об;li KoBi полiтлl Kll щодо фilIансовлI х i tl ст.руме ll.гi в
3. 3, 1, В uз tt п lt l t rt l1l0 о цi tt ка (l i п а п с о в ttж i t t с ttlpyult е t t пt i в
В момент первiсного визнання фiнансових ittcтpyMeHтiB Фонд здiйсrtюс i'х r<ласифiкаtliю гавизначас модель подальшо't' оцiнки.

3.2.4. Форrл,tа tllo ltuзвrr (liпttttcoBttx звiпliв

Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язанняt улише тодi, коли Фонд стае стороною контракт}Iих поло)кень щодо
Що фiнансових активiв н€ulе)l(ать:о грошовi кошти та ix еквiваленти;
о дебiторська заборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуlоться до погаlIIення;
о цiннi папери, призначенi для перепродDl(у;о iншi фiнансовi активи.
!о фiнансових зобов'язань включаються:о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродаlку;о фiнансовi гарантiТ;
о iншi.

в lдllоts lдаlоl,ь t]иiчlогalful. BcTat |овлеl l l.i]\,|

формrИ 1-Iримiт,оt<, utо рсlзроблеtli у

балансi вiдгrовiдrrо до МСсDЗ, тодi i

фi нансового i tlс.грумtеttr.а.
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Операrtii'з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку
за датою l)озрахуlll(у.

За ст,роком викоlJаIlrIя cPirlaHcoBi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

cl-pokol\4 виконаtlllя зобов'язаtlt, До l2 мiсячiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань
бiльtltс l2 мiсяцiв).

(Dоltд класи(liкус фiнансовi активи як Taki, lllo оцiнюються у подальшому за амортизованоlо
собiварт,iстю або за сгlраведливою вартiстю, 1]а ocHoBi обох таких чинникiв:

а) пrолелi бiзrrосу суб'екта гооподарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик коI,Iтракт}lих грошових потокiв фiнансового активу.
(Dоtrд визttас Taki категорiт фiнансових активiв:

фirlаrrсовi аl(тиви, шtо оцiгttоtоться за справедливою вартiстю, з вiдобрDI(енням результату
ttepcottittt<и у прибутку або збиr,ку;

ф i l la t tcoB i акl,и в и, t lto ot{i нtоtоться за амортизованою собi вартiстю;

Фlоttд визttас Taki категорiт срiнансових зобов'язань:

(li rtatlcoB i зобов'язагt ня, оцi гlеtз i за амортизоваllоIо собi BapTicTro;

tPir,rarlcoBi зобов'язагtня, ol{iHeHi за справедливою BapTicTto, з вiдобрая<енням результату
ttеlэсоttittt<и 1, прибутr<у або збит,tсу.

[li.ц ,lac первiсttого виз}lання фiнансового активу або фiнаllсового зобов'язання Фонд оцitlюе Тх за
jxtl boto сtlраве/tл ивоtо BapTicTto.

(Dittагtсовий актив оtliнlосться за амортизованою собiвартiстlо, якщо BiH придбаваеться з MeTolo

оllер}l(ан},|я /.lоговillгtих гроl1-1ових потокiв iдоговiрнi умови придбання фiнансового активу генерують
гроirlовi lloTol(иo r<oTpi с суто виtlлатами основнот суми та процентiв на непогашену LlacTky основнот

сум и.

(Dонд визгtае резерВ пiд збиткИ для очiкуваних кредиТних збиткiВ за фiнансовим активом, який

облiковусться за аl\4ортизова}lою BapTicTto.

3,3,2. Гроtttовi Kottttlttt tlto iхпi еквiвплеtttllu

I'portlclBi l(olllTи склаllаtоться з коrштiв на поточних рахунках у банках,

Iit<BiBa.lteгtTtl гроl-tlових KotllTiB - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiль1-1о

коl{верl,уlоТься у вiдоплi cyMtl гроulових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

lнвео-гиlriя визt-lачасться зазвичай як ekBiBалeHT гроIхових коштiв тiльки в разi короткого строку
IIогаl1,1енtIя, l|априкла/,l, про,l,ягом не бiльLше Hirlc три мiсяцi 3 даТИ ПРИДбаННЯ,

Г-роLLtовi Kol|lT,l.] та j'x еквiвaцеltти Mo)I(yTb утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

lraцiotta.ltbttiй валtотi та в iгlоземtliй валtотi.

[-роrшовi коtilти та Тх еквiваленти визl]аються за умови вiдповiдrrостi критерiям визllання

а кти вам и,

llollaltt,tlta ottitlKa гроl1lових KotltTiB здiйснtоет,ься за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс Тх

ttoшl iгtltл ьl,tiй Bapl,ocтi.

[]ода.llьtrlа ottiltt<a еквiвалеtlтiв гроtllових коштiв, представлених депозитами, здiйснlоеться за

амортизованою собi вартiстю.

[Iервiсrrа,га подальша оцiнка грошових l<оштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валlотi

здiйсtttосться у (lуlrr<rriональнiй валtотi за офirriйними курсами Нацiонального банку Украiни (нБу).

У разi обмеrtсеttttя гIрава використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
Rипаlll(у IlризllаLlсtll1я t,ltjY в баtlкiвськiй ycTaHoBi r,имчасовоТ адмiгtiстраuiТ) ui активи MorKyTb бути

кlrаси(tiковаtti у скла.ui необоротних активiв. У випадку прийняття НБУ _рiшення про лiквiдашitо

баtltliвськоТ уо.га}lови та вiдсутtlостi ймовiрrtостi поверненI-Iя грошових коштiв, визнання Тх як активу

IIригlиllяс,l,ься i Тх BapTicTb вiдобраllсасться у складi збиткiв звiтного перiоду.

-1,3,.J, Фiпоttсовi oKtlluB1,1, Ll4o oцitttototllbcrl з0 аморlrll,tзованою coбiBaptlticttlto

ilo сРiнаtlсоtзиХ ак,гивiв, tl{o оцirtюtоться за амортизоваlJоЮ собiвартiстю, Фонд вiдносить

0 е б i ttt t l р с ь t<1l з t t б о р z о в п t t i с tlt ь з rt в ud п t t u.,ll l,t п оз lt Koл al.

Iliсrrя первiсltого визllаlll]я Фоttд ot{iHtoc позики за амортизованою собiвартiстIо шляхом

ltискоlIтува1-1tIя.

засr,осс,lвуtо.tи аttаJliз лискоllтоваl{их гроLllових потокiв, Фонд використовус одну чи кiлька

c,|,aBol( 1-114cl{0tl,Iy, Kol-pi вiдповi/tаtо,гь перева)I(аlочим на ринку нормам доходу для фiнансових
iнсгрl,л.lеl;тiв, яl<i ма}оть в основному подiбнi умови iхарактеристики, вкJIючаючи кредит}Iу якlсть
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iHcTpyMeHTa, з€Ulишок строку, протягом якого ставка
з€Lпишок строку до погашення основноТ суми.

_ flля розрахунку теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi майбутнiх грошових гlот.окitз (t-Llолсl ttозик)
Фонд використовуе.середньозВarкену ставкУ за порr,фелем короткосlрокових банкiвськйх *p"or.i,, унацiональнiй валютi в банках, у яких не введено.rr,чu.оф адп,r iriic,l.par.tiю або,,.,u,,рЬ,,оr,п,.,tо
лiквiдацiйну комiсiю.

ФОНД ОЦiНЮС СТаНОМ На KortHY ЗВiТНу дату резерв пiд збитки за (liHaHcoBиIvl iнс,грумtеtt.гоrчl урозмiрi, що дорiвнюс:
- l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якrцо

зазнав зllачного зростання з моменту первiсного визнаllгlя;
креди,гпий ризиl( гtа звi,t,ну llа,гу 1.1e

- оtllкуl]аним кредит1,1имt зби.гкам за весь с,грок ztii.фirlаr,lсовсlго ittc.t.llyivtelIl.},, якtt(о t<lleдlt.l.tttlй
РИЗИК За ТаКИМ фiНаНСОВИМ iHcTPYMeHТoM значно зрiс iз NloMeнl,y llepBicllot.o ,rЙ,,,п,,r,r.

У випадку фiнаltсових активiв кредитним збиr,коtчt с теперiLшttll BapT,ic,l,b рiзrrиrli Mt iltc llоговiрни,ltи
ГРОШОВИМИ ПОТОКаМИ, Н'Ulе)(llИМИ ДО СПЛаТИ На КОРИСТЬ ФОНДУ За догоt]ороtчt, i грошоtr"u,",rо,,.опоr",
якi Фонд очiкуе одерI(ати на cвolo користь.

СтаноМ на кожнУ звiтнУ дату ФонД оцilttос, чи зазljав кредиr,llий рL|зиl( за tPittitгtctlBltl.t
iHcTpyMeHToM значного зростання з MoмetlTy первiсного виз1-1аllня. l-iри викоr,аьtнi ,гакоi'оtliнки (Dcltt/l
замiстЬ змiни сумИ очiкуваних кредитниХ збиr,кiв використоt]ус змirrу ризику llастir}ll|я лсфо;I,1 у(невиконання зобов'язаttь) протягом очiкуваного строку лii' q,i"oi,.oBo.o"iHbтpYlvlel1,I,a. f{"rlя виксlttаllt-lя
такоi оцiнКи ФонД порiвнlое ризиК настання лефолту ia (liнЬrlсовим iнс,грум,.u.,"о", c.t.allopt tta.lBi.r,lty
дату з ризиком настання дефолту за сРiнансовим ittcTpyMellToN,l с,ганоlчl на даl,у rtepBictlot-o tlизttаtIttя, i

:!ii::I: ,|и цьому обгрунтовано необхiдtлу та пiдтвердl(уваtlу irrсРормrацiЬ, Lllo с досr.угtttокl безнадмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значtlе зростаt]ня l(реди.гного ризику з fuloNlc[l.|,y ilсрвiсrlого
визнання,

Фонд вважае, що кредитний ризик за фiнансовим illcTpyMeI-IToIvl tle зазнilв зllаtl1,1ог.о зрос1а1.1llя змоменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий itrcTpyMelll,i\lac llизьt<лrй piBeHb
кредитного ризику станом на звiтtlу дату.

_У випадку фiнансового актиlзу, tцо с кредитно-знецit-tе}lим cl,tl}loivl tta зtзir.ну да,I.у, aJlc,ie спридбаниМ або створеНим кредитНо-знецiненИм (liHaHcoBиlvt акl,иt]оNt, Фолlл оцit,ttос o.,iny*i,ii кlэс7lи.гrliзбитки ltK рiзницю мiяt выlовою балаt,lсовоtо BapтicTlo ак,I,иву Ta,l,ettepimt,rboto варr.iс.гtо очiкуrlаtrихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтова}lою за первiсною е(lекr,ивrlоtо сl.аl}l(ою вiдсоr.кit за(liнансовим активом. Будь-яке коригування визtIасться в гtрибутку або збитку як llрибуток абtl llбtl,t,ot<
вiд зменшення корисностi.

л..,... _11 ПО-ГОЧНУ ДебiТОРську заборговаtliсть за виllаниfuIи 1-1озикаNtи Фолtд с.гl]орlос рсзервочlкуваниХ кредитниХ збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 % вiд сумrи боргу.

л..,... Ii 1чо:]рочену дебiторську заборгованiсть за ви.г.lаниiчlr,,| llозикаfulи Фонл с-t,tзсlрк)€] рсзсрl]очlкуваних кредитних збиткiв на cyiv{y заборговаtlос.гi вiдtlовiлttо до c.l,poKiB прOсl.роLIеllIlя:
-1-12 мiсяцi прострочення плате)ttiв - нараховуе],ься резерв cl.1 iкуваttих креl'lи1-1IИх зби.гt<itl ч

розмiрi 50 % вiд суми боргу; I J "-"-'" "r-l1'

- бiЛЬШе l2 МiСЯЦiВ ПРОСТРОЧе[tНЯ ПЛаТеЯ<iв - нараховуеться резерв о.lit<уваtlих I(ред}.l1.них зблt,1.1<iв
у розмiрi 100 % вiд суми боргу;

!ебiпtорська заборzовсttiсmь зо пховарu, послуzrl, ltopъxoBattlt.,tttt Bit)coпtKtbyttt
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнае,гься як актив тодi, ко"rtи clloHll с.гttс c.,.opollolo

договору та, внаслiдок цього, набувас tоридичне право одерп(ати t.pot_loBi t<tlш.t,и.
Первiсна оцiнка дебiторськоi'заборговаllостi здiйсtlюеться за сгlраведJlивоlо вар-t,iс-гttl,
Пiсля первiсного визнання подальша оцiгtка дебi,t,орськоi'заборговаltос,гi вiдбувас1.ься заамортизованою BapTicTto.

Поточну дебiторську заборгованiсть без всr.анов.гlеноТ с.I,аl]ки вiдсо.гка Фоttlt otlittto€ за cy]\loloпервiсного рахунку фактури, якщо l]плив дискон,lуванllrl с несуl*t.еl]им.
!ебiторську заборгованiсть без встаноI]леноТ ставки вiдсо.гка, щодо якоr.iснус розt.ермittуtiаttttяплатеrкiв, Фонд оцiнtос за cyмolo договору, якщо вплив дисконl,уваlltiя с 1-1есу.rг€виlчl.
На KorKHy звiтнУ дату ФонД оцiнюс наявt-tiстЬ ознак знецiнення (liнансового tll(.1-1,1l]y або t.llуttи

фiнансових активiв. Оцiнка зменшення корисностi фiналtсового аl(.l.иву t] резуJIы.а,гi ,,tir'кредtи,1.11ого
ризикУ вкJIючае данi, якi пiддаються спостере)(енню, про Hac,'yпtti подij':

- фiнансовi труднощi боржника;



- Ilоруtt|е}lня yl\4oB договорУ, наприклад, прострочення виплат;

- llel-alиBl]i нацiО1.1альLli або мiсцевi екоt-tомiчнi умови (збiльшення рiвня безробiття, зни}I(ення

ziохолitl).
Фонд зас1осовус для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторськоlо

заборгованiстlо праl(тичнi прийом и з використання матрицi забезпечень.

Фоtлд використовуе для оцi"юuання l2-мiся.t1-1их очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кре/lи'них збитriiв .u Ъ".о строк дiТ за фiнансовими активами свiй власний iсторичний доовiд

nlr.r,r.,.nr* ,збиr.кiв. Зале1<но Bi/t диверсисРiкованостi свосТ клiентськоТ бази суб'скт господарlовання

nu*1,p"..;nuyc rзi/tповiлtti груllи (вил фiirансовосого активу, тип лебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

iiого iс,горИчt,tий досвiЛ пр.л"rп"* збиткiВ указуе на значt{О вiдмiннi закоttомiрНостi збиткiв для рiзних

tc.ll iсtlr,сьtсих груп.

l{a lrрос.гроLIеljу поточну лебiторську заборгованiсть по нарахованих вlдсотках за виданими

Ilозl4каl\4и сllонд .ruop,o. p...pu очiкfванЙх кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB простроLIення

ttл aTerl<ill:

резерв очiкуваних кредитних збитrtiв у

резерв очiкуваних кредитних збиткiв у

- бi.llbttte (l мiсяLtiв прострочеl]rlя гtлатеrtсiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розплiрi 50 % вiд суми боргу.

I-1оточнУ лебiторсьКу заборгОванiстЬ фiзичних. осiб за реалiзованими форварлними

кон,гракl.аМи .та квар'ирамИ ФонД групуС о ,.йar*"оaтi вiД наявностi прострочення та TepMilliB

llрос.I.роLlення платеi,iв i cTBoptoc резерв очiкуваних кредит}lих збиткiв на непрострочену суму

,uбпрi,пuu,,осr,i в розплiрi 0,5% вiл "уr" 
борrу,,Ь на прострочену суму заборговаt,tостi вiдповiдно до

- 1-3 мiсяrri прострочення платеrкiв - нараховусться

розмilli l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяrriв простроченtlя платеrttiв - нараховусться

розмilli 20 Yо вiд суми боргу;

сlргаtl iзаr,ора l,оргi вл i.

Якl.t(t,l tta ба.ttаtlсi облiковуtоться акцiТ, для

Metltlla 5 '% активill Фонду, та змiна BapTocTi яких

rrpo (liнаtlоовий с,гаtt, балагtсова вар,гiсть таких

cTpoKiB прострочення платежlв:

-1-12 мiсяrli гtростро,lеlll,{я платеrltiв - нараховусться

рсlзмiрi 2О/о вiд суми боргу;
резерв о.tiкуваних кредитних збиткiв у

- бiльltrе l2 мiсяrtiв гlросl-роtlе}lгtя llла,геrt<iв - нараховус],ься резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розrurilli 5 О/о tзiд суми боргу.

lIa гlоточttу дебi-горську заборгованiсть за придбаttими майновими правами щодо l(вартири

tpg;1;1cTlзoptoc резерв очiкуuаirих кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 % вiд суми боргу,

I1a пот.очr'i1, дебiтоllсьrсу заборгованiсть за внесками до }Iезаресстрованого статутного каlliталу

l-а сllлачсll14l\4и ава}lсапци за at<tliT сDоttд с,гворюс резерв очiкУваних креДИтНих збиткiв в розмiрi 0,1 о^

BiJl сl,ivи борl,у.

У зв'я:]t<1' з tlоLllиреll}lяМ CoVlD- l9 icHyc ризиК середньосТрокового та довгострокового

tlега1-1,1вного вIlJlиву на cBlToBy eKoltoMiKy ienonoЙiny Укра1ни_зокрема. На поточну лебiторлську

заборговагliсть Фоtlд створюе резерв o.iinyuun"* кредитних збиткiв пов'язаних з COVID-l9 в

розмilэi 0,5 % вiдr суми боргу.

lI t<ltro протягом наступllого звiтt-tого перiолу амортизована BapTicTb фiнансових аttтивiв

.jpocl.aC, i/lагtе зрос'аllня йоr*r,u об'сктивно пов'язати з подiсю, яка вiдбуваеться пiсля визtlанLlя

,,Ь,''r,,1,rli,ц зrrеrti,r.,,,r, у Звi.гi про фiнаrrсовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлIосться tlерез

Biltoбpal<errllrl резуль-гату у rlрибутку або збитку,

-t.-1.4, ФittrtttcoBi oKllluBtl, t,сцо otlitttotol11hcrl зо. cttllaBeiлltBoto ворпtiспllо, з Bido(l1lп:ltCettttlt,lt

p cз.|,,|t L lr1 o lчt)l п е p e o t.li t t li u у ll р l l бу llt ку о б о з б лt tlt ку

/{о (lirrarrcoBt4x аt<тивiв, rцо оl-(iгtюlотLся за справедливою вартiстю, з вiдобраlкенням результату

,,.1r.o,,i,,,," )/ llрибутку або зби,rку, вiдttосяться акцiТ та паТ (частки) господароьких товариств,

IIiс.lrя rrервiсliого визl{а1.Illя Фонд оt.liгtюс Тх за справедливою вартiстю.

Справел"rtиВа BapTicTb акцiй, якi BtteceHi до бiрхсовОго списку, оцit,lюсться за бiржовим курсом

BapTocTi.

Справеллива BapTicTb
за пареllачу зобов'язання

яких не icHyc активного ринку або частка яких

tle буде маrй сутrсвого впливу на показllики звiту

uпцlй uuаl(астьсЯ наблиrкенОю до справедливоТ

вt.lзl]ачас,гься як цilла, яка була б отримана за продarк активу або сплачегtа

у звичайнiй операчiI Mi>li учасниками ринку на дату оцiнки. оцiнка

,7,



справедлиВоТ BapTocTi базустьсЯ на пpиllyll1elttti, tцо огlераtliЯ iз про:iа1сУ ttк.гивУ або ltepe7la,t iзобов'язання вiдбудеться або на основном]у ринку для цього ак'иt]у або зобtlв'язiltlllя, itбсl завiдсутностi осtIовного ринку * у найвигiднirr,оrу !'"r,nY Для цьоl.о акl.иl]у абсl зобов'язilllllя.основний або найвигiднiший ри"оп ,uu бути доступr,", u,o Фоrlлу.
Yci активи та зобов'язаl{ня розподiленi на каr,егорii'в tчtел<ах icpapxii'cllpaвeдJlиt]oi'ttapr,ocr.i, яl<уМОЖНа ОПИСаТИ На ocHoBi НаЙНИЖЧИХ PiBHiB ВХiДНИХ Дu""*, oKi с ,al,b"u"r," Ьо оtlittt<и .,,tru,,Йrir,ооi.BapTocTi загалом:

1 piBeHb - цiни котируванtrя (некориговаt.ti), на активllому риllку Дltя iденr.иtl}ll.iх акl,ивiв абозобов'язань.

^..r....'.1]вень 
- метоДики оцiнкИ, для якиХ найния<чий piBeHb вхiдних даl]их, який с Ljа)l(Jlиtsи]чl lljlяоцIнки справедливоТ BapTocTi, пiддасться спостереr(ен}lю) прямо або опосерелl(оl]аllо.

л,.,..._.1 Ц::"'- МеТОДИКИ ОЦiНКИ, ДЛЯ ЯКИХ Найнилtчий piBeHb вхiдних даних, яt<ий е ва)l(Jlиl]иlчl /ljlяоцlнки справедливот BapTocTi, не пiддасться спостереженню.
Справедлива BapTicTb активу або зобов'язанtля оцiгllое],ься iз викорис-гtlн1-1rllV| tlриtlушцеtlь, яtсiвикористовуватимуть учасники ринку гl iд час визllаче}iнrt tliни lr,u unl,"uy ltбо зобов'яза}ltlя,,]урахуванням того' Що учасники риtlку булуть лiяl.и з гtайкраtцоtо ekolloitvt iчiil,о l}иi.оl(о|о ilrtя себе.Фогrд використовус. методики оцiнки, якi 

"вiдповiоu,оr,, 

"ооuним 
обст.авиtt:tiчr i llJlя яl(14х iсttуtо.гьдостатнi данi для оцiнки справедливоТ варr,остi, максимальFlо t]икорис.гоIJуtочи rliдrloBi/_ltli вхiдrriдаrti,якi пiддаються спостере)I(енllю, та мiнiмiзу-";; ;;;";"lruu,rn вхiдltих да1-1их, яt<i ltc гtilu]ак1.1.ьсяспостере)I(еIJню.

Якщо е пiдстави вва)(а.].и, що балансова вартiс.гь актиl]у cyl-I.Cl]o вiДрiзrtясr.ься вiд сttl;itве.цлиtlоi.,ФОНД ВИЗНаЧае СПРаВеДЛИвУ BapTicTb за допомогоtо ittших метЬдiв оцit-tк'и. Вiдхилlеtltlя tvtortcvr.b бчt.изумовленi значними змiнами у фiнансовому c,aHi eMiTetl..a таlабо змitlамtt коll'lоllк,.ури 1lиtlt<ill, ttaяких eMiTeHT здiйснюе cBolo дiялЬ1-1iсть, u runor* змiнамИ у t<olt'to',IK.гypi tl,oHztoB.'-o риilк),.При вiдсутностi вiдкритих даних' виз}{аtlенгlя Фондом сгIраведлиВоi.вttр.l.сlс,гi ,tас,гки устатутному калiталi суб'екта тосподарlованllя полягас у визначеltнi itl,гet-pa.lt bt,tol' xapal(-l.epl.|c,I.1.1|(иокремого пiдприемства як об'екта ii
.,РЪп,"u"о.;г;;;;;".ання активi", k ;i'-',:}"'"XlT;,fi,.:}}";,r:iiJ:;,xJir:j1;;;J;;i"fi;;.:,Ijl,

-,-_'_'ооuрая(ення 
Фондом справедливоТ BapTocTi частки у cTaTyTlloNly t<агliта,rl i о*реi\4огопlдприемства полягае у визначеннi iнтегрального iндексу (lirIансового cTat]y пiдгlllисмсr.ва:

м 1-1азва показника [Jормаr-и вгtе

з1,1ачеll l lя

I{рит,срiй tзi/ltlов
}loplvl а,l,и I]lloi\lv,]l l

lдFlос,1,1

atletllllo

(,l,a l() (lll)) yNlot]l

l I(oecb i цiент поl(ритl.я >l 1.1 0,9 Kr,uu

l(uO.
2 Коеф цiент абсолютноТ л iквiдностi >0 1.1 0q
J КоиР i цiент платоспромо>ltностi (автоном ii.) >0,5 1,1 0,9 l(

4
Коефtцiент забезпеченостi власниlчtи
оборотними запасами >0, l 1.1 0,9 K.u(,.

5 ItoecP i цiснт рентабел bHocTi акти Bi в >0 l,I Б- -l;; j
п р и й нято p i,. ii "" ir йцпБЁ' ; о;".;а"Б" ;;;}ТJ1 ";';' ",ъТ';fi lýТ; i';Т];] ; Жir,il"Ёff:Т ;депозитарного облiку, протягом трьох робочих дгriв з оот" опрrrllод|]еllllя вillгlовiдttоl-о pittlettt,lянкцпФР пiдлягае уцiнцi до нульово'i. BapTocTi.

Я*що обiг акцiй, яких було зупи1.1ено, аt<цiй Lцо/lо яких llрийtlя.l,о рitшсttltя lIKl{l lФl' rlpoЗабОРОНУ ТОРГiВЛi Та ПРО ЗУПИНеНI.,Я I]НеСеННЯ змiн до систеlчtи деllоз1.1l.арlIого ooJlll(y, l]l/lllоl]лl()сl.ьсязгiДно з рiшенням НкЦПФР, TaKi акцiТ пiДлягаtот'ь й",riйi до сllраt]едrIивоi,вар,гос.гi llр0.1.ягом ,|.l]',ox
робочих днiв з дати оприлюдtlе}lня вiдповiдного-;;;;;; нкriпог. IJiдновленrlя корисtlос,l.i .t.itзбиток вiд знецiнення фiнансового активу вiдобраlrtiс;;;;i Звi.гi про cPirlarlcoBi l)езуJlь.I,а.l.и.Змiна справедливоi BapTocTi tРiнансових акт,ивiв (корпорат.ивtlих прав) вi.цобраlr<ас.r.ься l]звiтномtу роцi в бухгалтерському облiку пiсля огIриJllодtIе}lня фitlансових звi-r.iв elli,t cltr.iB запопереднiй звiтний piK за ро*у"пuй" до*одi, uOo u"rpul. 

\|JItl('Il9wDnr



3, 3, 5, Зобо в' язо t t l lя
l{релиторська заборгованiсть визllасться як зобовоязання тодi, коли Фонд стас cTopoHoIo

/lоговору та. вirаслiдок Llього, набувас }оридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.

[lо.гочtIi зобов'язан1,1я - Lre зобов'язаltня, якi вiдповiдають однiй абодекiльком iз ниlкченаведених

озt la к:

о I(ерiвлtицтво КомпанiТ сподiвасться погасити зобов'язання або 3обов'язання пiдлягае

IIогаlllен 1,Ilo протя гом дванадцяти м iся цi в пiсля звiтного перiоду;

о I(ерiвrtицr,во t{омпанiт не мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

1,1 ро.l-я гом t цоl tай плен tле дванадLtяти пл iся цi в п iсля звiтl lого перiоду.

llо,гочtli зобов'язанtIя визнаtоться за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобо в' я за н ь,

По,го.t tl i :lобов' яза tl I t я оцi tttotoTbcя у подал ьшому за амортизоваl{ою вартiстю,

[lo1,o.ttty l(редиторсьt<у заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за cyМolo

перlзiсного paxytlky фактури, якщо вплив диаконтування с несуттсвим,

3,3,6, Зzорtпап llя tPittпttcoBttx окпtuвiв mа зобов|язань

Фiнаrrсовi актl4ви та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мае юридичне право здiйснювати

залiк визllаttих у балаtlсi сум i мас HaMip або зробити взаемозaшiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язаtl tlя одllочасLlо

J.4. облiковi полiтltк1l lllo/lo осllовllих засобiв та lIематерiальlltlх активiв

3,4,1. IJttзttоr!lrя mо otlitttcп ocltoBtlltx зособiв

Фонд визttас матерiальtlий об'скт основним засобом, якщо BiH утримусться з MeTolo використанIlя

i'x 1, 1,11n,,aci свосt'дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних iсоцiальttо-

'.Y.1U,.1'P''"" 
фуrrкrtiй, о,tiкуваний строк корисного використання (еr<сплуатаuiТ) яких бiльше одного

pbny io BapTiciu яких бiльlllе 6000 фН., для придбаних пiсля 23.05.2020 року BapTicTb бiльше 20 000

I,pll.

IlcpBicгtt,l Фоl.tll ottitttoc octtoBtti засоби за собiвартiстrо. У подаJIьIlому ocHoBHi засоби оцiltюються

за t'x собiвар.гiст.lо п,rirlyc буль-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд

зN4еlltllеlllIя t<ориснсlстi. 
-суrо 

накогlичеl-|от амортизацiI на дату переоцiнки виключасться з валовот

бtшаtлсовоl'вартостi un."uy та чис,гоТ суми, перерахованоТдо переочiненоТ суми активу..Щ,ооцiнка, яка

Rходи1-ь до складу власного l(апlталу, пере}lоситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться

вl.зI lаLIня вiдповiдl,tого активу,

МатерiальНi аl<,гивИ з TepMiHoM корисногО використаНня понаД один piK, вартiстю до 6000 грн,,

.rutя llрttдбаttих гtiс,llя 2з.05,2020 року вартiстю до 20 000 грн., вва)l(аlоться

-], 4, 2, I I oi пit ь t t,t i в t,t ttt 1l п ttt t t.

Фоt.tд не визllае в ба;tаtлсовiй BapTocTi об'скта основних засобiв витрати на ш(оденне

обслуговуваl|1-1я, ремонт та техtлiчне обслуговування об'екта. I-I.i витрати визнаються в прибутку чи

збитку. l{оли l}оtlи tlotlecetli. В балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв визнаються TaKi подальllli

Rи,гl)а-гt.. якi задоволl)llяtоть критерiям визнання активу.

-1, 4,.1, Д,+t о р tlt tt зп цi lt 0 с r r ов t l lt.x з ч со б i в,

д плорт иза t ti я octtoBH их засоб i в здi йснюсться Lцом iся ч гtо.

/lля llарахуваllня амортизашiт основ}lих засобiв використовусться прямолiнiйний м_етод

llal)axyBallllя аlчlор,I,изаLrii'. Дмортизацiя llараховусться у вiлповiдностi до груп основних засобiв i

,..p*ii,y,,nlr,..,",,n,lo виl(орис,гаlll]я за ко)I(ним об'сктом осl{овних засобiв до досягнення балансовоТ

ва 1-1,гсlсr, i tlб' c:t<t-a l {ул ьо во го з } lal le l l l] я.

llри розраху1-1ку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнtосться

до нуля.

l{ia rlазоrl cTpor< i в I(орисного ви I(ористан ня вкл ючас:

Л} l,pyllll На l:iMellyBaII Ilя ocHoBtl llx засобiв Терпriн корIлсItого використаIl ня, I)оцц
Грчпа l земсrl ьttiltiляtлки

I-'llуtlа _) 1 
j,lz71 i B.;l i,c ltор),дll l5-20

I'p),lra 4 Маtttиtли та обла/ttlаlлrrя (KpiM

ttt,l п,t п' to,l-e 1-1 
t roi' тех t t i ки)
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Л! грчIlлl Наilменувалllя octlol]H llx засобiв 'Гс lll
Група 5 Транспортнi засоби
I-рупа 6 I нсr,руменr,и, прилади, i HBeHr.ap
l-рупа 9 Iншi octloBlri засоби l2

Амортизацiя МНМА
BapToc,t,i.

нараховуеться t] перtt]ому п,r iсяцi l]икорисl.аt-lttя об'ск.t,ll в poзrvr illi l00 %

Капiтальнi вкладенIlя в орендованi гlримiщення амортизуtо'ься IIроl,яго]чl .r,eprvt irry i'x коllисtltlговикористання, Амортизацitо актиl]у починаюl,ь, коJlи Bitt- с,гас ,,p"uo]a,,"r, lUl,, |]1.1корllс,гitlll-|я.Амортизацitо активУ припиняюТь FIа одну з двоХ да],, яl(а вiдбуваеr.ьс; p;;iir,", 1.1a /lal-y, з яttоt.аt<.t.иttкласифiкуЮть як утриМуваllиЙ дJlrl продarliу, абО nu дurу' з яt<о]'пр"п"r,о,оi.ь визl|анllЯ .iKT,l,|l])/.
3. 4. 4. Н ем аmер icut ь t t i о кmuв.l
Нематерiальнi активи оцiнюlоться_ за.собiвар,гiсr,ю за t]ирахуt]а}l1.1яful бу.rlь-якоi' tlaKcltltt.tcttol.ап,lортизацii та будь-яких накогlичених збиr,кiв uiд змrенutеlll|я корисносr-i. lleMa.,'epia.llbtti att,l.tlBpt. яl<iвиникають у резуJlьтатi договiрltих або iнtttих lоридиLl1,1их гlраl}, аNlор,гизуtо.гься llро.l.ягоNl r.ерлt irryчинностi цих прав.

3,4,5, ЗuuепLltеllltrl корuсносmi octtoBttttx засобiв tll{l It€iloишpiattbttttx ttKпtttBiB
I-Ia кожну звiтну дату Фонд оцiнюс, чи е якась озtlака того, що t<орисttiс.t.ь аl(.l.иI}у ]\lo)I(eзменшитиСя, ФонД зменшуС балансовУ BapTicTb активУ до сумИ його очiкувu,,о.Ь вiдltлt<о2lувапrЬ, o,.u,oiтiльки якщо сума очiкуваноГо вiдЬкодування ак,гиву fulelllxa Bi:t йоiо бa-rtattcoBcli.Bapr.oc,li.'l.aKe

зменшеlI}lя негайно визllас.I-ься в ttрибу.гках чи зби,гка*, o,,,,lo ак,l.иt] tte об;tit<оtзуlо-1-1l ]tl llcIlcoLiitlelttlltlвартiстю згiдно з МСБо I6, Збиток riд ar"'ru'"'',,, nopra"clc,t,i, визttанttiji лltя aK.1.1,!lry (за l}иllя,l.к()N,|гудвi"гIу) в попередНiх перiодах, Фонд сl,орнус, якulо il,iltt,ки on',to зi, i,,iлисrl ll0t'cpe,,ltli оlrittки,застосованi для визначенllя суN,lи очiкуваtlоiо-вiдшкодуваtlня. lliс"пяl l]изнанllя збиr.r<у tli,ц зрIеllttlеttttякорисностi амортизацiя основних засо_бiu коригусl,ься в майбу,гltiх rlерiодlах з Nle.',olo ро:зlrо7.ti.,Iеttltяпереглянутоi балаtlсовоТ BapTocTi необоротного- alк,гиtlу }la сис-l,ема,гичttiй octtoBi llрO.гяг()м c.l,p()l(yкорисного використання.

3.5. облi KoBi пол iти Kll щодо i ll вести цiл-l ноi llepyxrrM ocr"i
3, 5. ]. В uз п tt t t t t л i t t в ес m u цi й t t oi t t epyxoll 0 с l11 i
!о iнвестицiйrrот HepyxoMocTi Фоrrд вiдносить ttepyxclMt icTb (зем.ltttl .rи бу2liвlti, або .rас,гlttlубулiвлi, або ix поеднання), утримувану на гIравах .ru.r,o.l.i Ъбо згiдrrо', у.оr,о,о гtро фitlаllсову opc[l/l),,]MeTolo отримання орендних платеrltiв або збiльшення Bapт,oc'l,i t<агti,галлу u" оr,о дlосягllс1.1нrt обох цi.ltсй, а

::..{i19] ВИКОРЧСТаННЯ У.ВИРОбНицтвi чи гIри посЪачанtri ,ouufrir, fr,, nnno,,t.ti гtос.llчг Lltl /lJ]яадмlнIстратиl]них цiлей, або (б) продu'*у в звичайному ходiдiяльностi.
IнвестицiйНа HepyxoMicTb визнаетЬся як актиВ тодi iтiльrtи_тодi, коли: (а) с йrvIoBiprlicl.b.гoI..,. llloФонд отримае майбутнi eKoHoMi,lHi вигоди, якi гlов'язаtлi з цi.,о'iп,,,."r"чi'Иuо,о tlерухоrиiс,гrо, (б)собiвартiсТь illвестицiЙноТ HepyxoMocr.i моrl<гtа достовiрtlо сlцitrи.ги,
ЯПЩО бУДiВrri ВКЛlОЧаlОТЬ ОД}lУ ЧаСТи1-1у., яl(а у'риlчlусl,ься з lvle-'.olo о.гриNlа1.1tlя opeltllttol.llrli1.1,1j l.aдругу частину для_ l].икористаlll]я У Процесi дiяльнос,гi Фоrr:tу або дlя 'a:trvr 

itric,l,pti г1.1t]l|и\ r{i.rrci:t, вбухгалтерському облiку Tat<i частйни об'скту n,"py*oro.,,:i oLll,1toto-,.t,.,, -, п-,,li обраrl<аtсl.t.ься ()KPer'lO,якщо вони Mo)l(yTb бути проданi oKpetvto.

3,5,2, ПepBictttt tlttt послidуttlrtп оцittкtt ittBectltlttqirittrli'tte1l.yx1,1,tOCttti
Первiсна оцiнка iнвестицiйltоТ HepyxoMocTi здiйсгrюсться за coбiBapr.icT,ro. [}и,r.рill,и l|a опсl;аtцitсlВКJllОЧаЮТЬСЯ ДО ПеРВiСНО'l' BaPTocTi. СОбiВаРТiСть гIридбаноi' iнвес,гицiйноi ir"py,*nмo.ri B,,r,,o,,uc ,iii,y iTпридбання та буль-якi витра;ги' якi безпосередньо вiднесенi ДО гrри:tбання. Ь"згIос"Ре/(lll,сl Bi/tttecettiвитратИ охоплюютЬ, наприrulад, винагоРоди за },адан}tЯ професiЙних }оридиtlних llOcJIyl,, гlоrlа.гl(и,пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрат" ,rо on"po,ti,u.
Подальша оцiнка здiйснюсться за справедJIиво}о вар.гiстtо, яка lla лtt,t.у оцittt<tt lltllliBttttlc ttellBicrtiйBapTocTi за вирахування м накоп иченоТ амортизацiТ
3,6, облiковi полiтикll щодо необоротнлtх aKT1,1BiB, yTp}tlvtyt]altltx длrl ttрола)t(у
ФОНД КЛаСИфiКУС НеоборОтний актив як утримува1.1ий для продах(у, якtllо йог.о балагlсова Bap1.ic.l.bбуле в основному вiдшкодовуватися шляхом_ операuiТ продu,*у, а l]e по.l.очl]ого l]икорист.аl{}|я.Необоротнi активи, утримуванi для продall<у, оцirrrоБт,ься i ulлоорJrпоrr;;, ;;Ъу*'.аJI.I.еI]сьl(оNtу clб,ltir<yза tlайменшою з двох величиFl: балансовй або сгlравеllJlивоlо варr,iсr.ю з l]llрахуt]аtIllяi\l l]иl-раl. 1.1aоперацii' пов'язанi з.продall(еМ. Амортизацiя tla,,-unl'unlru" Fle FlарахоВусl.ься. Збиr.ок tlil. зiчtеlltttеttllякорисностi при первiсному чи подuлirоr.у списttt-tнi ак,гиl]у дlо справедливсli'вар,гос-гi за Btlpaxy.allllяi\4витрат на продalл( визнасться у звiтi про фiнансовi результаi.и.
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3.7. об,пiкоtli полir,икlл lltоло ореtlдl|

(Diгtагlсова оl]еI{да * це оренда, за яl(оIо передаються в основному Bci ризики та винагороди,

llов'язаr|i з правоl\4 власнос.гi на'актив. Фоllд як орендатор на початI(у строку ореtlди визнас фiпансову

оl)еl]/цу як аl(,гиви,t.а зобов'яза}ll]я за сумами, що лорiвнtоlоть справедли.вiй BapTocTi орендованого

майrtа lla поtlаток ореt]ди або (якrшо uo"n" *"nrui за справеДливу BapTicTb) за теперiшньою BapTicTto

мittiмtальttи* op.,-,nn"* nnuraliio. Мiнiмальrлi оренлнi платеrкi розподiляються мiж фiнансовиj\4и

t]1.-граl-аN4и ,га зI\4еIltl!еtll|ям непогашеllих зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на KoI(eI]

ltсlliол ,l,tlI(им чиtlоl\4, шtоб забезпечити сталу перiодичну ставку ujo::,n1 на_ з€rлишок зобов'язаl-tь,

llеперелба.lегli ореrrл,ri пrlатежi вiлобралtаються як витрати в тих перiоДох, у яких вони були понесенi,

['lолiт.ика ,,о;,u*уuопiiя амортизацiТ на ореllловаtti активи, lцо амортизуються, узгоджена iз стаtlдартtlоtо

rtолi,гиtсоtо Фоl{ду tltодо подiбних активiв.

ОреItла аlстивiв, за якоIО ризикИ та винагорОди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично

заJIиlцаю.гь.u о ор"пr'одавця, класифiкуеться як операuiйна оренда, Оренлнi платеrкi за угодоtо про

otlepattiйtty ope}llty виз1lаlоться як витрати nu проrопiпiйнiй ocHoBi протягоМ строку ореНди, flохiл вiЛ

opelllt14 за уголаNlll llpo операlliйну оренДу Фонл.визIlас на прямолi_"ii:.ii,:."овi протягом атроку

opelt/l.,'. Заr:рати, вкJllочаlочИ амортизачilо, поl]есеНi при отриманнi доходу вlд оренди, визнаю,гься як

Irитl)а,гl{,

J.ti. Об"пilсовi полiтttкlr Illоло податку lla прибутоlс

[Jиl,ратИ з полаткУ на прибуток являють собою суму витрат з_ поточного та вlдстроченого

tltlllaT.t<iB. llоточний податок визl]ачасться як сума подаr*iu на прибуток, що пiдлягають сплатi

(вiлLtrко,ttуВаtlгttо) tL(одо оIlоДаткова}lогО прибуткУ (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Фонду

за llolla1.цaN4и розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основIJому,Iинних)

lla да,Iу балаttсу,

3.9. облiковi полiTlllс1,1 lllollo iltllrlrx ак,глlвiв та зобов'язаllь

3.9. l, Зttбезtlечаrtllrl

забезпе,tенttя визгlаlоться, коли Фонд мас теперiшlлю заборгованiсть (юриличну або

l(онструlfl,Ивirу) внаслiдок минулОТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше мо)tливо, Hirlc немоrlсливо),

lцо Ilогаlilеьlня зобов'язанrlя вимагатиме Ъ"Оуrгя pecypciB, KoTpi втiлtоють у собi економiчнi вигоди, i

lvlo)I(l,|a лостовi ргlо oLli н ити суму зобов'язання,

3, 9. 2. В tt ttlt ct ttt tt tt 1l ct tli в r r ч KOJ|l

lla cllotl/ti tлztйманi праttiвtlикИ вiлсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiнtlя

активами зlliйсtttосться I(омпагtiсtо згiдно dunony Укратни "про iнститути спiльного iнвестування",

[]i:tlloBi:trto до tlиlIt]ого закоt|одавства Фонд сдиниЙ соцiальний внесок не нараховус,

з.l0. Irlr_rri :}acTocoвaHi облiковi полiт1,1ки, ll1o € лоречIlими для розумillrlя фiнаllсовоi звiтllостi

3,10, l7\oxoiu l1l0 Bttlltpoll1u

сDоt,tд tiизl-tас дсlхi/-t вiл ttадаt-lrtя послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язацня

lItодо l}икоllаl{liя, IlередаlочИ обiчянУ no"ny.Y (тобтО акiив) клiснтовi. Актив передасться, коли (або у

Ml illу,г<lго, як) к,пiснr,о]-риI\4ус коll,гроль }lад таким активом,

l{oxi:r вiд гtродаlку фirrансових акr-ивiв визнасться у прибутку або збитку в разi заловолегlня Bcix

I Ial]cllell 14х,ltал i умов:
a)ctlgllд, передас договiрrti права на одер)(анllя грошових потокiв вiдтакого фiнансового активу;

б) (loH:t передав поltупt-tевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фir]ансовим активом;

в) за Фоrlдом не залиtUае.гься aHi подальша участь управлillського персоналу у формi, яка

зазви.tай пов'язаlла з володittням, aHi е(lективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

iнвест,ицiйtlоtо l|ерухомiстю або iнt-l-tими активами;

t ) cvM1, дохоllу 1\4o)l(Ha дос,говiргtо оцiнити;

;1) йпловiрrlо. 1,1lo до Фонду гlадiйдуть екогlомiчнi вигоди, пов'язанi з операuiсtо;

е) Irlll.pal.и, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiею, Mo)I(Ha достовiрно оцiltити,

llивiдеIr:lи l]изl{аlо,гьсrI дохо/-lоI\4 Jlиlllе у разi, якrцо:

- гll)аво Фонду lla одер)I(анIlя виплат за дивiдендами встановлено;

- е йrvloBiptticTb, lцо екоtlомiчнi вигодИ, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;

- СУм)/ ltивiде}lдiв Mo)I(}la достовiрно оt-litlити,

11



дохiд визtlаеться у звiтi про фiнансовi результtlти (звiт,i гlро сукуtllлий дохi;1) за yivlol]ивiдповiдностi визначенню та пр"..рйr r".uu,,по. Б"aruuп,о доходу вiдбувас.гt,ся о/lllочасll0 звизнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
витрати - це зменшення активiв або збiльшенt,tя зобов'rlзаIlь, наслiлкомt ,lкого с зNiеlllt,lенllявласного капiталу, KpiM як унаслiдок здiйснення розподiлу держателям B1,1jvloг.Ilo вJlасl]ого KalliT,ally.Визнання витрат вiдбувасться одночасllо з:

' первiсним визнанням зобов'яза}{ня чи збiльшеtlням балаtlсовоТ BapTocr-i зобов'язаt,tгtя; або
' припиненllям виз}lання ак,I,иву tlи зменшенням балансовоТ вар.госr.i aK.t.ltBy.
3.10,2, Вumраmu з0 lлOзикOлltl
ВИТРаТИ За ПОЗИКаМИ, ЯКi Не € ЧаСТИною сРiнансоl]ого ittc,гpyMtett''.y-l.a lle каlli,l,а.ltiзуtt)].ься яl(ЧаСТИНа СОбiВартостi активiв, визнаються як l]итрати гrерiоду. Фонд каrti.t-а.rtiзус;;;;;:J";;;'ii"]rli,]r-,безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвr,rицтвu'uбо виробниtцl.tlа кrlалiсРiкоtsа}lоt.о ак-гиt]ч, яl(частина собiвартостi цього активу.
3. 1 0.3. Умовtti зобов'язottltrl пl0 акп1llвtl
Фонд не визнас yMoBHi зобов'язання. в звiтi про фiнаt.tсовий cTatt Фоrrду. lrrсРорiчtацiя про )/i\lol]lleзобов'язання розкриваеться, якll{о моltсливiсть u"Оуr:й i."yi.i., on; u.i*o-,r'y ."Oi скоttсlмtiчнi B}|t,()/l}],Не е ВiДДаЛеНОtО, ФОНД Не ВИЗНаС YMoBHi ак]'иви. i.";rЪ ilформlацiя ulru уr,о.i,"й ак,t,lttз розкривil(].l,ься,коли надход)l(ення економiчних вигiд е ймовiрнлtм

4. OcHoBlli прt|пущеlllrrl, оцiнклl та суджеttня
при пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Фонд здiйснюс оцiгlки ,га припущенtlя, якi fulalol.b вгlrlиl] 1.1aелементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, мсБо ru,пумо'ч"*r'r,i*-,'роrроблених l(oMiTe.1.o,vrз тлумаченЬ мiжнародноТ rРiнансовоi звiтностi. Оцiнки та фrп""по bury,oru.o iiu ,,un"lr"nllbo'y .lttlcBi,ltiта itlших факторах, що за iснуючих обсr,авин uruп,оБ'i'.о обгруrrтовttllиfulи iЗrt рс,зу,,lь.I,аТаlчl1,1 Яl(14хприймаю,гьсЯ судженнЯ щодО балансовоt' BapT,ocr-i активiВ ,u".nбuu'o,r,i,ir. Xo.tll lli РО']рах)/lIl(ибазуються на наявнiй у керiвllицтва Koivtпanii'i,r,Popiiiuiii ,,ро поr.о,tгti ttодii', фак,t.и.ttti ре:;v.lrt,,t.а,гиlvlo)l(YTb ЗРеШТОЮ ВiДРiЗНЯТ'ИСЯ ВiД ЦИХ РОЗРаХУrrКiВ.'Областi, дЁ TaKi .уоп,",,,,iс'особ;tиtltl ва)I(Jlивиiчlи,областi, що характеризуються високиМ piuH"M.-;;o;;;i;Ta обласr,i, ,r r,,"*',iprrlytllellI.1я й розрitхуttt<имають велике значення для пiдготовки фiнаl'совоi'звiт.лIостi за МСФЗ, .,o*"oa"i 

""r,r,,".4,1, СуджеlIн,t щодо операцiй, подiлi або yMol} за вiдсу,гllос.гi KollKpe.1.1lmx МСФЗ
ЯкщО немаС Y9З]lлi:li 1онкпе-гно . 

застосоt]усться до оtlерацii., itlшоi' tlодit. абсl умtilви,керiвllицтво Компанii застосовуе судження гliд час роiроОr,aпrlя,га зас,l.осува},ня oб;tiKtlBtli't,loJt i.l,иt<и,

1"лlл:]9l'ТМаЦiЯ 
бУЛа Доречною для поr.реб nop""ryu*i. ,u,o прийttятгя скоtlомtiчt,их pitttcttb laдостовlрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

-

, подае достовiрно фiнансовий с,гаtl, фiнаrlсовi результа.ги дiя.пьtlостi т.а гроtлоtli llо.г()l(l.]Фонду;
о вiдобра}кае еконоМiчну су,гнiСть операцiЙ, iншиХ подiй абО yl\lol], а lle J|tltUe lор1,1/_lичl-|у (lорп,rу;. е нейтр€ulьною, тобто вiльноtо вiд упередяtень;. е повноtо в ycix суттевих аспектах.
Пiд чзq здiйснення суд)I(еlJня керiвниtl.гво Компанi'i'

дrl(ерел та враховуе Тх у низхiдному порядку:
посиJIас,гьсяI на tlрийttя.t.ttiс.t.ь ttaBcl(ettttx /la.lti

а) вимоги в МСФЗ, у яких i,цеться про полiбrri,l,а поtз'яза}ti з гtttрtи tlи.l.allllrl:

о"".,.?.riХ:'j?;}Ж.Iffill'"ý'iХТi,Ъli,]'"tttlегlцi't' оцittt<и ак,гивiв, зобо',язirtlь, llохсlлiв ,l,a tJи.lраl у
Пiд час здiйснення суд)l(ення керiвниц,гво l(orvrпaHii Bpaxol]yc ttaйclc,t.aHtlit,tti ttоrlоilсеrlItя itltttиxОРГаНiВ' ЩО РОЗРОбЛЯЮТЬ Та ЗаТВеРД)КУЮТЬ СТаIjдарти, якi застосоl]уlо],ь гlодiбrrу Ko1.1tlelll-yaJI1,1-1y oclloIJyдля розроблення стандартiв, iншу про(lесiйну лiтЬрurуру ,-оОrir<уiга 

"р;й;;r;;',"rlузевi tlpaK.l.иt<tt, -l.icto
Mlpo}o, якоlо воrlи не суперечать вищезазljаченим д)I(ерелаlчl.

Операцii', що не регламентУlоться мсФЗ Фондоiчt tle зlliйсtItовчUlисl,.
4.2. СуджеlIllя щодо справедлиt]оi Bapr.ocTi :tKTIIBiB (DOнДу
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що ак-гиl]но обертают,ься tta о1ll,агliзоl]аllих t|liltaHcotlltx pttill(ax,РОЗРаХОВУСТЬСЯ На::::л"i_ПОТОЧНОi РИ.rrКОВОi BapTocTi Flа Molvte1-1,г закри.1-I.rl торгitl ,,,, rri.,.,,y' ji,,;,.y."BIнших випадках оцiнl<а справедливоТ BapTocTi грунr,уеться }lа суд)I(е1-1llях lцoilo tlередба.lуtlаtrихмайбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ 

"кономiч"оf ."iyuuiT, p",r"*iu, urri.r"u"* рiзttимt (liltагtсtlвимlHcTpyMe'TaM, та iншиХ факторiв з врахуванНям вимог мсФЗ lЗ <Оцiнка с'|раведJl1,1воt.вар.t.ос.гi>.
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4.J. Сl,лженrIя trlollg змilt справед.пивоТ вартос,гi фiнансових aKTllBiB

liерiвниrtr,во КомпалliТ BBa)l(ac, Lцо облiкоRi оLliгtки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

(lirrаrrсоriих ittcTpyMeltTiB, ле ринковi котируваIJня lle доступнi, с ключовим д)l(ерелом невизначеноQтi

oI{i гlоl(.,гоi\4у Lцо:

а) вони з високим cTylleнeм ймовiрностi зазнаlоть змiн з плиl{ом часу, оскiльки оцiнки

базуrоiься l,]a п])ипушlе}Iнях керiвrrиrrтва Комланi_l _ч"1: :_,a,_:1:?:"-,.:::iз1.,l""1т],:i"л":,.?:i"
ваJllо].l]их KypclB! показt-tиttiв кредитоспромоrlсностi контрагентlв, коригуванЬ пlД час oLll1-1Kи

i нс,г1l1,ца911,1i в, а TaKorK спечиф iч tl их особл и востей операчiй; та

б) впJ|14l] змittи в оцittках l|a активи, вiдобраllrенi в звiтi про фiнансовиЙ СТаН, а TaKo)It На ДОХОДИ

( виr,ра,ги) Mo>lce буr,и з1-1ачllим,

llкбИ керiвниtlтВо КомпанiТ викорисТовуваJIО iншi припущенНя U{одО вiдсоткових ставок,

I]оJlч1,I,1.1льl|ос,гi. KypciB обмiну валlот, прaлrrпоrо рейтингу контрагента,.дати оферти iкоригу.ваr-rt, ПiД

,tac tlt.tittKt.l irrс,грумсн,гiв, бiльrша або йенша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi

Bi,ttcyT.rrocTi 1rrri,йur* l(отируваllь плала б iстотний вплив на вiдобраll<ений у фiнансовiй звi,гностi

,tt.tсти й ltрибуток,га збиток.

[)озумitо,tt.t ва>t<ливiст.Ь виl(ористаl{ня облiкових оцitlок та припущень щодо справедливоТ BapTocTi

с|lilлаrrсовиХ аttтивilЗ в разi вiдсутttостi вхiдниХ даниХ щодо справедливоТ BapTocTi першого р.i.вня,

,,еllit,t,ч,tl-гt,О I(оп,tпаrrii'плаFlуС виl{ористоВувати очiнки та суд)l(ення якi базуються на професiйrriй

t<.lrtllcгcttlti'i ttpattiBtrиKiB Пiлгtрисtvсr,ва. ltосвiлi та I\4инулих подiях, а тако)к з виI(ориста}{l]ям

po:lpaxytlt<iB l-а l\,lо/lеJlей tзapl,ocTi (littансових активiв. Залу,l9цr,, зовtliшнiх експертFIих.оt{iнок.LIlодо

l,аких il,i,,u,,.oo,.-1* irrструпiеrl,гiв /te ottittKa, яl(а базусться на професiйнiй компетенцiТ, /tосвiдi та

розрахуtll(ах с недостатньою, на думку керiвrtицтва Компанiт е прийнятним та необхiдltим.

lJикоllистання рiзних марI(етиIlгових припуЩень та/або методiв оцiнки TaKoI( може мати зrtачний

RllлиВ tta передбачуваIlу справедливу BapTicTb.

4.4. Сl,лжеrItIя Illоло o.1iKyBaIlиx термiпiв утрIrмуваI|llя фiнаllсовllх illcTpyMeHTiB

l(ерiвllиtггво I(oMtlarrij'зacTocoByc професiйгlе судrl(еl{ня щодо TepMiHiB утримання (liнаttсових

irlс.грl,цасl;гiR. l1.1o I]хоitя1ь /to скла/lу rРirtаttсових активiв. Професiйне оуд)кення за L(им питаLlIlям

l,р)/tl.rус.гl,ся tla tltltltцi ризиttiв rРiнансового itrс,грумеьtту, його прибУткОВОСТi й ДИНаМiЦi Та iНrШИХ

,1ii"ropor. Гlроr.е icttyroTb LIевизllачеrl.остi, якi Mol,iyrb бути пов'язанi з призупиненням обiгу цittних

Ilапеl]lR, lIlo lle е IlIдкон,1-1]оЛI)llИi\4 l(ерlвI-Iицтву Itомпанiт фактором i може суттсво вплинути на ot-liHKy

(li ttat tcoBtlx i гtcT,pyMeHтi в.

;1.5. l}и корlлс,га lt ll я ста Bol( лl,tскоIll'уваll llп

CTatlKa /tИсl(оlll,)/ - це Ilроце1-1тна ставка, яl(а використовусться для перерахунку майбутнiх

ttt,l-гtlt<iв /tсlходiв в е/tиl]е зl]ачеl]llя -t,etlepimlrt,oT (поточноТ) BapTocTi, яка с базоtо для визIIаченlIя

1-1иt,,,оl,оj: ва1l.гостi бiзrrесу. З екоttомiчгtоТточки зору, в ролi ставки дисконту с баrItана iHBecTopy ставка

/lоходу lIa вl(JlадеI]ий каiriтал у.вiдповiлrli з рiвнем.ризику rlооi9"],:б_.::,]:.:..rуванIjя, або - ставка

lloxo/ly:]a аJlь,l-орlltll,ивllими варlа1lтами iнвеотицiй iз зiставлялtttя рiвt-lя ризику на ДаТу оцiнки, CTaBt<a

l\l4cl(ollT)/ N4ас визlJаrl?lтися з урахуванням трьох (laKTopiB:

а) Bapтocтi гроruей у часi;

б) Bap1.ocr.i д)(ерел, якi залучаtо],ься для сРiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагаtоть

рiзlri piBrri KoMпeltcat,tii';

rl) (laK.r.opy ризиl()/ або мiри ймовiрrtостi отримання очiкуваних у майбутньопlу доходiв,

(],l.attoп,l Ila з l .l2.2020 р. середl-{ьозва)l(е[Iа ставка за портфелем банкiвських кредитiв у

tlatlioltit,ltbtliй tзалtо,гi rз баttках. у яких l|e Rведеllо тимчасову адмiнiстраuirо або не запровадI(ено

.rt irtвi,цаrtiйrrу Korrticiro, сl,аllовила l4,5 0% рiчних. Irrформачiя, lllo використана для виз1{ачення

cepe;tl{boзtlaitcettoT с,гавки ollep)l(a1_1a з офiчiйного сайту НБУ за посиланням

htips://barr k.gov, ua/statist iсlsесtог-fi rlancia l/data-sectoг-fi папс ia l розлiЛ 'oBapTicTb кредитiв за да ни r\4 и

сl,а,гиоl,иlIl]or'звiтгtостi балlкiв УrcpaTHи (без ypaxyBa1-1tIя овердрафтУ)".

4.6. Сулrltеll ll я lltollo B1lrI влеtl ttп озr|ак зllettillell llя alcTll BiB

lli:rrroctlo (lirrаtrсових активiв, яr<i otliHtoloTbcя за амортизованою BapTicTlo, Фонд на дату

Rиниlillсllllя tРirtансових аt<,гивiв та 1-1a Ko)l(rIy звiтtзу llaTy визlJачае piBeHb кредитного ризику.
(Dott,lt визttас резсрR lliд:зби,гкИ l1.1lя o,titcyBattиx креди,Гtlих збиткiв за фiнансовими активап,tи, якi

otlittttlto-t,l,cя rn o*opr".oBaltoIo вар,гiстю, у розмiрi o,,inyuu""* l(реди,гних збиткiв за весь сr,рок лiТ

(lirtаttсового акl-иву (при зl-tачltому збiльш"lпi пр.л"тного ризику/лля кредитно-знецiнених фiнансових
аttтивiв) або l2-п,riсЯLllI'имИ очil<уваними кредитlJими збитками (у разi незначного зростання креди,гного

рtлзlл ку).
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Зазвичай очiкусться, Lцо очiкуванi r<редитнi збитки за l]ecb c,l,poK лiТ iчtаlо,гь бутлt Btt,зltittti/lo,гtlr-o,яrt фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений.5lк праl}иJlо,,кllедиr.лtиt] ризик l]llatl1,1o зрос,гас lltc ll..,того, як фiнансовий iHcTpyMeHT с,гане прос,грочениlvt або буле поt ,i.tеtlо illLlli чиttttt|к}l зil1.1]l!i\|l(l.{платеltсiв, що с специфiчними для позичаль}lика, (лtагlрик.llад, з/liйсttеttгlя iчrсlltифiкаrlil. або
реструктуризацiТ).

Itредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMetlToM вва)l(ае,гься llизькиiчt, яt<ttlо tРiltаttсtltзиii il,tc.t.pyivIcH,гмас низькИй ризиК настаннЯ дефолту, позиtlальllИк мас по,гу)l<ttiй поr,еttL,iа.i, ,unnuytla,1.1.t сtзоl'.1оt.оrliрttiзобов'язання щодо грошоt]их потокiв у короткосrропоuiй n.p.n.n,r",'; ri п,..r,рияl..ltttвi :злliltи tsекономiчних i дiлових умовах У ло".острокЬвiй napanan,rrai Mtoll<yтb зllизити,.Lле lle обов'я]t<tlвоЗДаТНiСТЬ ПОЗИЧ'l,ЛЬНИКа ВИКОНУВаТИ Своi'зобов'язанг,, *ооо логовiрних гро,rrо,r"* поr.оltiв.
Фiнансовi iнструменти не ввo,l(аlоться такими, що MaloTb t-tизький кредитl.tиЙ ризик лиlllе 1-1a

::Т:::: :Io: ЧО РИЗИК ЛефОЛТУ За НиМи с ни)I(tlим) Hiltc 1lизик лефол.гу за iншtцми tрiнаttсовип,rиlНСТРУМеНТаМИ ФОНДУ абО НiЯt ltРеДИТrtИй РИЗик rорисдикцiТ, в якiй Фоrr:t здiЙснrос дiяlrr,rriс,rь.
Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii'гlе виз}lаtоться за фittattcotзttMt itlc,r.pytvtet-t,|.oful tll)oc,'.o llaПiДСТаВi ТОГО, ЩО BiH ВВОltаВСЯ ittc'py'reH,,Ъrv,.iз,,"ruo"r npell','..Hиivl ризиl(оful у llo|lepe1..lIt,tlbty зtзi,t tttlл,tчперiодi, але не ввu'*аеться,l,аким cTaHoivl на звi.llу ла,гу. y,i,.non,y l]игiаllку ()ottl( з'ясовус1 tlи n,,u,o u, i.чЁзнаtIне зростання кредит}lого ризику з MoMe[lTy перtзiсttого t]изнання, а o,l)l(e Llи гlосl.iulа llоr,реба увизнаннi очiкуваних креди.гних збитйiв за весь сi.рок'дii.
Очiкуванi кредитнi збитки вiдображаю,гь власtli очiкуваtlt-tя Фоrl,,1у щоllо l(ре/lигtrих збtt,гкiв.
Аналiз зростання кредитного ризику та моменту 

. 
]-lастанllя де(iолll-у fuIo)l(e ба:зуtза.t,t.tсянарiзноманiтних кiлькiсних таякiсних показниках) однак мсФЗ Я ,,p"rtanoa,',r,u.y...,,t]e зросl.аllllяризику вiДбуваеться при прострочеllt.li 

.на 30 дr,lв (параграф s.s.l t йссrз ч;, а llctlloltr. (11олiязнецiнення) - прИ простроченнi на 90 днiв 1парагра() Ёj.s.зi мсФз ч;. 11e]r,aK .зваtli cllpoc.t,tlBttiприllуu]ення) МСФЗ 9.

в ll кор ll c,I,a ll ll rl с п ра l}ел.ll 1,1 воТ Btr р.l.ос.гi
вхiднi даlli, BltltopllcTaHi длrI cKJtlUIrttIllя tlцillоlt зil cllpaltellJlllI}olo

Фонд здiйснюе виключн9 !9зл9Rервнi оцiнки слраведливоi'вартостi активiв .га зсlбов'язагlь, ,t,о6.го
TaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮ'.ЬСЯ МСФЗ 9 Та МСФЗ l3 у звi]гi tlpo сРir-rансовий c-t.att tta t<it.tetlb l(o)l(l].t.'звiтгtого перiоду.

5. Розкрпr.тяl iнфорпlацiТ щодо
5.1. Ме,годлtlслl оцiнюваIIнrt та

Bap,l,icTlo

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоlо
вартiстю

Методики оцiнюванtlя

Ме,гоll оLlittt<и
(ринковий,
дохiдttий,

ви,граr,гlий)

Ри*"r"й

риtlковий

Oi1,1,ill

Ot|liLliii
opt,a triз

l(;l,ty oll
l]1,1зllач(

l(ypcy
l]1,1l(ори

за l( р и1-I

l,орговс
tз.lиttеtlt
(lotl,tlclB

ф irtartcc
ll i;lrrрис

l\Jlя
itl,гегllа.l
t|l itlatrco
tti,tlt tpttc

l-рошовi кошти Первiсна та подальша оцl,r*а
гроtIJових коштiв здiйснюеться за
справедливоlо BapTicr.to, яка
дорiвнюс ix номiнальнiй BapTocTi

iнструменти
капiталу |Первiсна оцiнка iH.rpy,r,rer,rb

|капiталу здiйснюсться за i'x

lсправедливоlо BapTicTto, яка

| 
зазв.ичай.дорiвнюе чiнi оllерацi'i', в

| ходI якоI 0ув отриманиЙ актив.

| Полальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйсlлtоеться за
спраlзедливоlо вартiс-гrо на дату
оц|llки.

iiirli бiржоrзi Kypctl
iза,горiв r,opt.itl 1.1a

ltlitl t<lt, за вi;цсуr.гtост.i

чеl{ого бiржового
lIa даl.у tlLlit,lt<и,

)исl,оl]уlо,l,ься t,(itlta

бiр>ttового
ового /1llя. ,]arri lr1lo
elll llравоtl14ни IlO,]a

1сll]o}o бip>rtero. litrrr i

oB()l зl}1,1 l|()c,l l

сiчlс,гt}а (crvr i,t сr-r,га)

визl]iltlеllllя
lJlbHo1,o ittдексу

l4

olзO1,o c,I,a l ly



Itlаси активiв та
зобов'яза н ь,

otlittetlиx за

cIl ра ведJl и Boto

tзар,гiст,tо

М етодиttи ot_ti t-tloBatt ня

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

вхiднiданi

lH вес ги t.tiй ttа

ttеllухопл icTb

Первiсна оцiнlса iнвестицiйноТ не-

pyxoMocTi здiйснtосться за

собiвартiстlо. ПодальLt_tа оцiнка
здiйсtttосться за первiсноtо
BapTicT,to за вирахуванням
накоп иченоТ амортизацiТ.

Ринковий,
дохiдrrий

Щiгrи на риI]ку
HepyxoмocTi, данi оцi tlt<и

професiйних оцiнtова,ti в

,Щсбi,r орська
заборго ван icтb

Гlервiсна оцillка дебiторськоI забо-

рговаttостi здiйсrrtоеться за справе-

ллl-]вою BapT,icTto, яt<а лорiвгttос ва-

р,гсlсгi IlогаLLlенtlя, r,обто cyMi очi-
куваllих коllтрак1-1jих гроlrlових
потокiв гtа дату оцiнки. Гliсля пер-

вiсного визнання подаJlьша оцiнка

дебiторсьl<оi' заборгованостi вiдбу-
васться за амортизованою BapTicTto

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi yMoBI4,

ймовiрнiсть погаLuеlIljя,
очiкуванi вхiднi гроtuовi
потоки.

I-Iоточt,ti

зобов'я:за ttгtя

Первiсrrа or(irtKa гроIrjових зобов'я-
:]ullll, здiйсttlосться за вартiстю
погаl1.Iеtillrl. [lоточнi зобов'язання
оt{itttоюr,ься у по/lальl]jому за

аI\4ортизовагtоtо BapTicTlo.

Витратний ItoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погаlfiе}lIlя.,
очiкуванi вхiднi гроLl-tовi

потоки.

5.2. llllлltll BI,rl(oprtcTaIlIIrl зilltl)l|Tllx Bxiдllllx данl|х (3-го рiвllЯ) ДЛЯ ПеРiОДtl'lll1,1Х ot{itlolc

clIpallellJllllloT Bapтoc,t-i rla прибуток або :rбlлток

У рсзу,llы.ат.i визttа.lенtlя оtIраведливоТ BapTocTi частки у cTaTyTIloMy капiталi згiдно з методикоlо

l]llзllачеtll]я ittвестиttiйtlоТ гrривабливос,гi пiлприсмсr,ва за даl{ими (liHaHcoBoT звiтностi, було проведено

,,ttlоl(itlt<)'.га yrtiHK1' фirrаrrсових акr.ивiв Фоirдlу, зокрема: частку в статутному капiталi ТзоВ ")(К

l(l]t] I,p^JlI,,liий" дооr{iltеtlо tta 45 тис. грн,; час],ку в ста-гУТНОМУ КаПiТаЛi ТЗОВ "flIAMAHT I-lEFITP"

/ttltlt(itlct-to lra 576 тис. l-pll.; L|acTl(y u .ruiy,r,,on,Iy капiталi ТзоВ "Прайм Вест". дооцiнеttо на 453 тио.

I.pll.] t|ac.,.I()i в c.I.?tl.)/1-1|oп,ry капir,аrii тrов ''О_гlоl]_щr_ý.gг комПАI-II" дооцiнено tra ll l тис. грн,;

tlac-|.liy l] стtl.гуl.Ilому каiliтал:л1lо=Ч.."прАЙМ ЕстЕЙт" дооцitlено на 902 тис. грн.; частку в

cl,a,I,y]Ilol\4y капll,аJIliзОВ "АМС]'ЕЛА" дооцiлtено на l03 тис, грн,; частку в. gTIT.Lo.yy_ITi1.9* ТlОВ,,BEC,I'ПI)OIlIrP]'l'' дoor-tiгtetto rlа 28тис. грн.; частку в cTaTyTl{oMy капiталi ТзоВ "рIвЕрсАидлтд"
lloo1_1ittet,to на 4,тис. гl]ll.; часткУ о 

"roryinoMY 
каlliталi ТзоВ "спЕктР цЕнтр" yuiHeHo на 1l5 тис,

l.pl1.1 LIac.l-K)/ в 
.с,I,tll-у,;I19мУ 

,lцтll]лзОВ "IстЕЙТ компАн]" уцiнено на l56 тис. грн,; чаатку в

c,l,a,I,\/,I,1tot\.Iy l(аlll,гаJll ТзоI] "rIровиI_1Я гIдрК cEPBIC" yuiHeHo на 2 тис, грн,; частку в cTaтyTtloмy

tialli]l,a.,ti 
'I'зОI] "JIР()t]ицЯ t-lЕIl],р" yttiHetlo на l4 тис, грtl,

у 2020 porti вiлбулося tllэидбанtlя частки l(орпоратив}Iих прав ТзоВ "ЕкоБIзнЕФIНАНС" r-ra

с)'м), 5 0[lб ,r ис. грн.

5.J. l)iBcllb icllallxiT clIpirBcдJt1,1Boi B:rpTocтi, до якого liалежать оlliнки справедливоТ BapтocTi

l(ласлl аt<тивilз

r,а,зобоll'язаltь"
ottitlcttt,lx за

cIlpaRe,ltJl и l]olo
ва t-1,1 ic,l,tt,l

lpiBerrb
(,ri, rцо ма|оть

l(оl,и l]yl]al,{ l lя.,га
cltocтepcrKyBalti)

2 piBctrb
(r,i, шrо IIе маIо,гь

l(о,гирува}lь, але
спостереrкуван i)

3 piBeHb
(Ti, Lцо lie MaloTb
котирувань i не с

спостере)(уваним и)

Усього

,а tlttitlt<t,t Jl l2 l9 ]l |2 20 з 1 . 12,19 3 l .l2.20 3 l .l2.19 з1.12.20 з 1.12.19 з|.|2.20

floBr-ocTpoKoBi
tPitratlcorli
it,lвес,гиttiТ. якi
обл iковуtо,гься
за ]\1е,гоllом

учасr,i в

каltir,алi ittttltrx
t t irt l t ll t.l с: lvt cl,B l 4096 l602,7 l 4096 |6027

15 "



ltласи активiв
,га зобов'язань,

оцiнених за
справедливоIо

вар,гiстlо

lpiBeltb
(Ti, що Matol-b

ко,гирува1.1ня, та
спостере>ltуван i)

2 piBerrb
(r,i, що lIe MaloT.b
котирувань, at le
спост,ереrкуваtli)

3 piBerrb
(,гi, tr1o lle ivlalo.I-b

коr,ируваtIь i t"te с
cгlocl,epe)l(yBat I и rur и)

Усього

!ата оцiнltи з1,12,19 з1,12,20 зl,l2.19 зl,12.20 з1.I2.19 з1.12.20 1l lrli]-]-rТiэБi-
/{овгостроковi
фiгrансовi
i t I вести tt ii:
iгrшi фiнансовi
iгrвестицiТ

696 5 786 696 l-Zq6_

l з 6603

fiовгостроt<ова
дебiторська
заборгованiсть l52020 | 36603 I 52020
!ебiторська
заборгованiсть
а розрахуrIками
з tlrlраховаIlих
доходiв

l5^72 205 8 l 572 205 8lлtша гlоr,очна
дебiторська
заборгованiсть

i 53290 26] l19 l 5l2q0 ) 6-1 1 
,lQ

Поточlli
фiнансовi
iнвесr,ицii

84494 39l04 84494 39l04Грошовi кошти ll5 62 I15 62Необоротлli
активи,

утримуванi для
продDI(у, та
групи вибутгя 96вз 5звз2 9683 5з8з2

5'4' РУХ аК'ИВiВ, ЩО ОЦilIlОlОТЬСrl Зil cl'lpal]cдлlllrtrlrr Bilp.,.ic,1,1., з l}1.1Kopllc,l.illrrlrti\t tll.txillll1,1x /,l!l]lltx3-го рiвllяt iepapxiT

I(ласи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
рiвня icpapxiT

залишки станом
на 3 1.12,20l9 р,

придбання
(продая<i)

Заrl и шt Ktt c,l,al lOi\,|

tta 3 |.12,2020 р,
I I1ltl,r,ti,l t<tt

flовгострокоri
фiнансовi
iнвестицiТ,
якi облiковуtоться
за методом участi в
капiталi iнших
пiдприсмств

|4906 +l9зl l602"7 -+ 20IJ7 (I lрибlrl
Bi.lt змt itlи
С гtllit Be,ll'l t l.t Boi'
Bttpтoc,t,i Llастки

cTal,y],1lolvty

каrri,гал i);
- l 56 (Зби.гсlк Bir
змiгtи сtIравеллл
Bitp,1,ocTi Llatc.l.Kи

С'Га'I'У1'l |Оl\lУ

Kar ti,r,ал i)

lб



К.ilаси ак,гивiв,
оцiнених за

спl)аведл и Bolo
вар,гiстю з

ви l(орисl,ан ttя м 3 -го

рiвrlя icpapxiT

залишки станом
Ha31.12.20l9p.

Придбанrrя
(пролаllti)

залишки станом
на 31. |2,2020 р,

Примiтr<а

7Щовгос,гроtсовi
tP irlarrcoB i

ill вес-ги rtiT;

i Hr_r,r i r|li rlat lcoBi
itl вес-ги t,ti'i

696 +5090 5786 -l3l (Збиток вiл
змiни справедливоТ
BapTocTi частки у
статлному r<апiталi);
+l35 (Прибуток вiл
змiни справелливоi'
BapTocTi частки у
статутному r<ап iтал i);

+ 5086 (Придбаtrня
частки у стаryтному
капiталi);

Щетальна iнформа-
шiя розr<рита у
Примiтцi 5.2.

l'lоточгr i (li r laHcoBi
ittBecT,иttil'

84494 _45з90 з9l04 +670 (Прилбанttя
акцiй простих
iменних);
+l3 (Прибуток вiд
змiни справелливоТ
BapTocTi акшiй
простих iменних);
-683 (Збиток Birt

змiни справедливоТ
BapTocTi акuiй
простих iменних);
+393 (Прилбання
Форвардних
KoHTpaKTiB);
-l3 (Витрати вiд

розiрвання форварл-
них KoHTpaKTiB);

-36 (Пролаж

форварлtlих
KoHTpaKTi в);

-l45576 (Переведе-
ння майt-tсlвих прав
в необоротгli
ак,гиви, утримуванi
для продil(у, та
групи вибуггя);
+98708 (Прилбання
майнових прав);
+l l34 (Списанrlя
майнових прав у
зв'язку з розiрваи-
ням договору
куп iвл i-пролаlку
майнових прав)

flетальна irl(lopMa-
чiя розкрита у
Примiтцi 6.5,

|7,



5.5. Illшi розкриття, rrlo l}иDlагаlотьсrl мсФз
Справедл ива BapTicr.b ф i rrансових iHcTpyMeHTi в

с ll l)a вст1.гl ll lloT ва 1l,гос,l.i>
з ii ба"гtаttсоtзоtо вар.гiс,гtо.

l3 <Оцillка
в порiвtlяtlнi

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справед.li и tla Bap.t-icтt,

31.12.2019 з1.12.2020 з1,12,20l9 з1,12.2()20
!овгос,гроков i cPi нансов i iH весr.и цii,
яr<i об"rliковуються за ме,го/(оiчl участ.i
в капir,алi iнших пiдприемс.гв

l 4096 l 6027 l 4096 l6021
,Щовгост,роковi фiнансовi i гrвести цii':
irrшi фiнансовi iнвесr-ицiТ 696 5 7вб 696 5 7вб
!овгострокова дебiторська
заборговаtl iс.гь

I 52020 l з 660з l 52t)20 l 36603
!ебil,орська заборгован icTb
за розрахуtlками з нараховаIlих
доходiв l572 205 8 l 572 205 8Iнша поточrIа дебiторська
заборгованiсть

l 53290 267 l19 l 53290 26,7l"79
По,го.Iн i фiнаtlсовi iнвести цi'i' 84494 з9l04 84494 39l04Грошовi кошr,и l15 62 115 62
I,Iеоборотнi активи, утримуванi для
продDl(у, та групи вибутr.я 968з 5з8з2 96вз 53 8з2
llо,гоч н i зобов'язан ня з2l40з 2605 89 32l40з 2605 в9

Станом на 31.12.2020 року tla балансi об.пiковува.гlись llol]t.oc.t.pot<oBi llозиl(и lla cvlvly l4l zl 59,гис.ГРН, ФОНД ПРОВОДИТЬ РОЗРаХУНОК амортизованоi'варr,осr,i майбу.гнiх гроtllовl,iх lto.t.tlt<iB з t]l.,t/lilllиx llо,tиI(та нарахованих доходiв по позиках i вiдображае вартiс,гь позик з l]рахуваllllяltчt lI1leMt ii'або дltсt<сrtлr.ч.Станом на 3 l . 12.2020 року дисконт станови.гь З 442 тис. l-pн.
Фонд створюс резерв пiд очiкуванi креди.глri зби.гки tцодо видill]их l1озик, C1atlotvt tta Зl гру,,lня2020 рокУ резерВ пiд очil<уванi кредитнi збитки nu .уr,у'urоаllих tlозиl( Hap?lx9l]aц6 в cylvt i l z-l Izl ,гис.

грн.

Станом на З1,12,202о року на балагtсi Фонду облiковувалась гlрост.роtlеllа заборl.tlваttiс.l.ь занарахованИми вiдсотКами за виданими позиками на суму 4О4,r,r",.р". Фо"ra cTl}oploc резерtз rIiдочiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотrtа'* .u ,ппоuuос.гi t-tрос.гllочеtlот заборt.оваttос.гiло вiдсотках. Станом на 31 грудня 2О20. 
цlony 

'p"."pu 
пiд очiкувztлti l<редитrti збитки l1lo/]oзаборгованостi по вiдсотках Hapaхol]aнo в cyMi й ,i". ipu.'

l(ерiвництво Компанii'вваrt(ас, що }lа.ведеlli розкритгя lllо.цсl зilсl.осуl]аll1-1я cIll)al]eltJ]иlroi.Ba1;,1uc,r.i сДОСТаТГtiМИ, i Не BBalltae, ЩО За Ме)l(аl\,lи фirlarrcoBbi'.ri,,,o|,,]i '.un"r,,"nu.',,"бr;;-;,,,, с}-|,l.€.l]а illt|tормаuiя
:?::лл:*"СУВа}IНЯ СПРаВеl(ЛИВОi' BaPT'ocТi, Яl(а МО>r(е бу,ги t<орисFIо}о lulя l(opl,tc,I,)/l]at| iB фitrаtiссlвсli.звl1,1-1остl,

6, Розкриття iнформацiii що lliдтверджуе с,га,г,гi шол:tlli у {lillalIcotl1,1x звi,гах
б.1. {охоли
Фонд складае Звiт про фiнаrrсовi резуль.гати (Звiт про cyKyntti дохо/lи irlи,l.раl.лl) за fuIе,|()доl\,IкФункцiй витрат).

ltод
звir,у 2019 1l. 2020 р.

p.2120 I12205 44
44

l 12205

2087t1.2200

piK

l8



/{охолt,l

l

Код
звiту

2019 р. 2020 р.

11.2220 26827 56068

позиках 11з,]3 210l0
/\
А ого лис 940 l 28898

бl lб
t lPщr1_1 l\л,_.rrr,,,..,, ___
Ir,,,,i rlrittltttooni похоllИ 53 44

-- 
_L-- п.2240 |9822 25|7|4

oHTnaKTlB l в359 9,1230
/ l(r,\trJlyl I)l1l UwqJllJc.L\r, tl,

-й;**,,i.,nntlit,tK,: rlriняllспвих iнвестишiй \46з l4B

l543lб

20

Б*rо" вiд tcoMlllettcatriT податку }la нерухоме маЙно, вlдмlн}Iе

в iд зе мс;t ьt ttli' lii.lt я tl ки та u lтра(l вiл розi рваrl ня попередн ього

]lUl Unwp у

Всl,ого лoxcllliB:
l58 854 309 913

Ап
IJrlr

ЕйlI
Вuц
Витра
дiля ttt,

IЗrlтр

] 9l]]

_Цлl
]]дrрi
I ll l

_Фilli
Дg
[3трат,

rфqр]
4щqр
[3,r,pa,t

:цФ
Влц
Ittllt

Соб
Вtцl

_!д
]]:lr,+
I] и,г

(цр
Bcl,

(1.2. I}ll,граr,и

Розt,Llи(lруlзаl]llя в14тра.г Фоrrду за методом характеру витрат наведено в таблиtti,

l9"

I} пт,1l:l,г1,1
Код
звiту

2019 р. 2020 р.

п.2130 876 922
,ILlý !_ll1 ] l!

ii' r rlrlrlярll illllя яl(тиваl\4И 656 451
|-:!_!,]ч lб 32

3 з

,70 20l

40 174
9l 2

53

p.2l80 64115
,1_1 

tr l l Lj,[ral rl
11.2250 3551 36384

355 l 2в806

-J,,, /".-., л,l е 
" 

tl I е } l н я l< о 
1-1 

и с гt о ст, i де б i то рс ь к оТ

эгtlваtlостi (за tlараховаt-tими вiдсоткапли по позиках 47
бl lб

i:ГыД,зйеп Lшel l Ll я корисност,i лебiторськоТ l4l 5
Pl t.rl_rdruvll\)(l ll

р.2255 156
]llJ]llц]_, ,]-l

11.22'70 2189 106952

l r. р.ЙГр.алiйа,l "х 
н еоборотtt их а t<,l,и в i в, утри муван их

iтзартi сть pea.lt iзо ва rt их сЬор вардн их KoHTpaKTt в

pjШ пов;йПз розМ н l Iя м форвардн иХ KoHTpaIOiB
,...., .l-:,,.,,,лл_,,- i,,,r.,nTrlr ri й

|0142,7

в 36

2 lз
2l"l9 Bl4

l ll\il LlJl 11alгlчwllуll\ l rll)\ 204l

ip,, 
"Пiо,Го 

эГr r,, Cn 
"са 

н n, забор го BattocTi за
262|

)]1.1ll]lцlrN]'1 "
,()1,o lrп,гра"|,:

10 73| l44 4|4

i.,,,.,-owrrr>a,_,ni' ппрпл iT по гlо'lИках

L|лсf,l яктиRIR



альнl в

виllлtl,ти працi вн и кам

iншi вит

_!1l91
922
тlт

6.3. Податок на прибут.ок
Фонднемасвитратзлодаткунаприбутокузв'язкузт.им,Щовiztгrовiдllо/]оllll. 

I4I,6.1 гl, I41.6c,r .l4l Податкового кодексу Украiни звiльняrоться вiд оподtоr*уuu}lня l(ottlT,1.' сtli,,tь'tогtl iгlвест.чtзаtlllя, аСаМе: КОШТИ, ВНеСеНJ:i,'л:::]]1-"МИ КОРПОративного (lонду, по,t,rи та irлшi onrrur, зд.llуtlglli вiду,tасгtикiвiнституту спiльного iнвестування, доходи вiд здiйЪне,,1, оп.рочiй з акl.иваri, iu..r".,,y.t.y сItiльlrо.оlНВеСТУВаННЯ' ДОХОДИ, HaPztxoBaHi За аКТИВаМи. iнсr,иту,гу .пirui,оЙ-_ i;,;;;;;;lя, т.а ibttLti /.loxo:ll, Bi21дiяльностi iнсr,итуту спiлiного iн*естуuанrrя (вiлсоr,ки"rо uо."*urtи, ореttдrli (лiзиrrговi) tt.гta.l.e>t<i. роя.,l.гiтощо),

6.4. НеобоРотнi aKTlIBll, утриlчlувапi для llродажу
Станом на 31,12,20lg р, на балаllсi Фонду облiковуlоr,ься акl,иви, яtti вiдгtогзiдаю.гь ltиN]оl,а]чlВИЗНаННЯ НеОбОРОТНИХ аКТИВiВ, УТРимуваних для продrDку ycyMri 9 68з ;;., .|r,. v 202о p.I'epe.el{cl|oMtttйHoBi права на квартири у 

""oбopoTHi 
активи, уl.римуваlJ| для продах(у, tlzl cylvly l45 576.гис, t-pl],,реалiзовано необоротних активiв, y,,prry.un"x для llродал(у на cy'ry I 0l 42h.ис. гl)}l.у 2020 р. }lapaхoBaнo пода.l.ку на нерухоfulе майно' вiдмiгrне Bi/.l земельlrоi'zti.llяrrки ),сч,rl i 20lтис. грн.

б.5. Фiнансовi ill(,гr.rB}l, Цlо оцilIltllt1,1.ься за
резуJlь,l,а,l,у в прuбутках itбо збптках

clll)irBc)Ut}tlr0l() Btt11.1.ic,1.1o, з вultlбllая(еllllrlilt

. Y зв'язку з вiдсутнiстlо активного
вlдповlдальнIстlо станом на 3 l. 12.2020 р,статутIlому капiталi товариств з обмел<еl.tоtо

ринку шlодо вищевказа1,1их l,оtзарис,I,t] з oбMertcetlotoоцiнка i1,1вестицiй за сllравед(ливоtо вар,гiс.t.tо (.lacl.t<tt vвiдгtовiдzulьнiстю) вiдображег,о u з-оrуJi.;;i l;;;r;i."\li У

20"

'eKl,a госllодlr plOt]a tl llrl 3 1.12.2019 J l. l2.2020
Час,гка у статутному капir.а-лi Тзоts ,,АмстЕлд,,

Частка у стаlутному капiтzr-лi Тзов "вЕст прогIЕртl,,
Частка у статутному l<апiталi ТзОt] ''ДlАМАlJТ ЦЕН1.1r''

2 () tJ.l
Частttа у статутному капiта.lIi ТзОВ '')tК ЦЕНТРДЛЬIjИЙ;
Частка у статутному капiталi ТзоВ ,,IстЕЙт Комп;il
Частка у статутному капiталi Тзов ,,oPIoH IHBECT комп;нr
Частка у статутному капiтtt_лi ТзОI3 ''Праймt Becr.''

Частка у cl-al.y.I.Hoмy капir.алi l-зоI] ,,гtрдЙм вётйF
Частка у cTaTyTtloмy кап ir.ал i т.ов''рББйIйlй
Частка у статутному капiталi Тзов ,,спЕктр 

цЕнтр,,
Частка у cTalyTнoмy капiталi ТзоВ ''ЯРовицЯ пАрlt CEPBlC"
Часr,ка у статутному кагIiтzl_лi ТзОВ ''rlРОВИЦrI ЦЕНl.Р''
Частка у статутному капiт,алi ТоВ "ЕкоБlЗНЕсФlНАНС;

2l 8lJ



CTatrorvl lra з l, 12.2о19 року на балансi Фонлу облiковуються поточнi фiнаьrсовi iнвестицiТ на суму
84 494 т.ис. грll, Гlрот,ягопt'Z020 р. вiлбулося придбання поточних (liнансових iнвестицiй на суму

l00 tl92 Tljc, I-plt, (акrtiй простих iменних на суму 670 тис. грн., майнових прав на квартири tla суму

99 842-r".. rр,,., r|lорварлrлих KoHTpalcTiB на суму 380 тис, грн.) та реалiзашiя поточllих сРiнансових

iнвесТицiй ((lорварлцих KoHTpaKTiB) на су*у 36 тис. грн.; переведення майнових прав у необоротнi

активи, утримуванl для продallrута групивибуття нlсуму l45 5-1б тис. грн У результатi приведення

бплап.опоi BapTocTi акцiй до iпрап"дли"оТ BapTocTi, було проведено }uiнку та дооцiнку потоLIних

(litlattcoBtlx iнвостицiй (aKuiT ПрАт кАЛЬФА дЕвЕлоПМЕНТ)), а саме: дооцiнку FIa суму l3 тис.

CTatloпt rra 3l. |2.2020 року lla балаttсi ФоrrдУ облiковуtоться поточгti фiнагlсовi iнвестицiТ на cyl\4y

39 l04 тис. грIl.

6.6. Гроlшовi Koltlr,п

CTattoM гrа 3l. |2,2019 р. грошовi коrшти за гtомiналы-lою вартiстю облiковувались FIa рахунку,
ttiltttlltt,гoпll,B дТ'I(tj KI-1prlBar,бalll(): поточномудепозитному рахунку- l15 тис. грн.

CTatlobl tra 3l,12.2020 р, грошlовi ко1-1lти за номiнальною вартiстю облiковувались на paxyl{Ky,

вilttсllи,гоь,l1, в д'I' КБ <ГIриват.баrlк)): по,гоtlному депозитному рахунку - 62 тис. грн,

I-porttoBi коiцти розмiш.tеrti у банку, який с надiйним. Розкриття iнформачiТшодо надiйностi банку

llal]ollel",lO 1, п. 7.3.1 rtих 1-1римiток.

6.7. <Dillallcolri aKTllBll, tllo оцilllоtоТlrСfl з1l амортl|зоваrIоrо собiвартiстlо

CTatloM rra 31.12.20l9 року еt<вiваленти грошових коштiв на суму 62 тис. грн. утримуlоться у
tзигляtдi баtttiiвсt,кого по,гоч}lоI-о депозиту в дт кБ кприватбанк> згiдно Додатrсовот угоди до

.[[or.oBtlpy JY,] 73494j вiд l(l. |2,202О року, Строк повернен1-1я вкладу l5 березня 202l року.

l'porrloBi коllIти lla tlоточ}tоl\4у депозиТ1,1оl\1у paxyllKy розмirшенi у банку, який с надiйним.

За даttt.tми реi;iтиtlг5, ttадiйносr,i баt,tкiв, Lцо здiйснtоеться рейтиtiговим аген-гством, яке BljeceHe до

f(ерлtitвttого роестрУ упов]-lоваlI(ених рейтиllгових агеFlтств нItцпФр, даний банк мае кредитний

рЬйr",,. irrвест.ицiЙriоiо рiвня uaAA (бiльtU детальний аналiз наведено у примiтui 7.3.1). Itрелитний

prrrn вt.lзttачеt.tий як нйзький, Враховуtочи той факт, що строк розмiщення коштiв на поточljому

/lсIlози.г}Iому paxyl,lKy с l(оротl(остроковий (до 3х мiсячiв) з молtливiстю щоденного поверненttя tсошlтiв

за баrtсаttttяй"'оriпуuu'-ttай кредитriий збиток Фоrtдом визнаний при оцiнцi цього фirrансового активу

cl,a гtовt.,l,гt, <0>>,

I,pIl.. 5111illцу на суl\4у 683 тис, грн.

l(ебi 1,o pcr,Ka з:rбtlрl,ова ll iс,гь

/lовгостроlсова лебiторська заборгованiсть Фонду складасться з виданих позик, нарахованого

лискоllту l]a суму вида1-1их позиl(, а саме:

станом на 3 l .l2.20l9 р.

27"

3l грулllя 20l9 Змiна 3l грулllя 2020

AKltiT

I IpA'I' (АJ l Ьq)Д Лt]l]ЕЛОГIМEI,IT)

+670
+lз
-6вз

(l)o 
р tta p,lt ll i l(0 lI,гра l{,г1,I 36

+380
_36 380

N{aiillorзi праRа 84 458
+99 842
-145 576

38,724

I)азопr 84 494 х 39 104

з1.12.2019 31.12.2020

/ [о B1,oc,r,portoBa леб ir"opcI)l(a заборговагt iс,гь
l 52020 lзв0l8

7Щсб i,гtlрс t,t<a забtlрго tзаtt icTb

за ро,]рахуllками з tlаl)аховаtlих доходiв l572 2 l05

I t l t,ltа l lo1,o,t t tа ltеб iT,o1lсt,ка заборгоtзаtt iс,гь l 53290 269220

o.tikyBarti кредиr,tti збитки tцоllо дебiторськот
заборr,оваtlос,гi (3 50з)

lja.rt il lt со tla rlit 1r,l,i c,l,t, l}c lrOI,() l 306 882 405 840



- Тзов "вдк KoMilAFll" видано I-tозик tta суму 52 43g тис. грl].! Hapa.\oBallo /lисl(оt1.1.- l з98тис. грн.;

- ТзоВ "АмстЕлА'' видано позик на суNIу l 024 l,ис. грн., tlapaxol]a|-|o дисконr,-- l | глtс. t-ptt.,
- ТзоВ "lстЕЙТ компАнI" видано позик Fla cyN,ly lз 1gз ].ис. грн., llapaxol]allo llltcKottr._. 229тис. грн.;

- ТЗОВ "ПОБУТIНВЕСТ" ВИДаНО ПОЗИК На СуМу 54 l7 4 тис. гр}l., l1apaxoBallo дис Koll1. _ l 2з 5 ,гис.
грн.;

- ТзоВ "прАЙМ ЕстЕЙт" видано позик на суму 5 ]54тис. грl-|., 1,1apaxol]a1-1o llиcKolti--- l2з ,l.ис,
грн.;

- ТзоВ "спЕктР цЕнтр" виданО позиl( на суму 963 тис. грн., нараховано дискоlt.г * 8 ,гис. г.рlt.;
- ТЗОВ "ХК "еВРОХОЛДIНГ" ВИДаНО ПОЗИк на суму 2 5lб тис. грн., нараховано дисконт _ lзтис. грн.;

- ТзоВ "яровицЯ пАрК CEPBIc" Вида}lо llозик lja cyN,ly 2 5В8 тис, грl{., tlapaxoBallO д1,1скоl|.l.-76 тис. грн.;

- ТЗОВ "ЯРОВИЦЯ ЦЕН'ГР" ВИДаНО ПОЗИК 1la суМу ll 039 l,ис. r,ptl., ..apax6Ball., /lисt<олt,t _ 2zl21,ис. грll.;

- ТзоВ "Яровиця Буд" видано позик 1-1a суму ll 26з тис. грн., l]apaxoBallo дисl(оll,г- l98.гис. грrr.станом на 31.12.2020 р.
- ТзоВ "вдК компАнI" видано пози,к на cyj\4y б 680 тис. грtl., 

','apaxoBallo дискоl11. - 220 .гуlс.
грн. нараховано резерв пiдочiкувагti кредитнi збитки Hu.yM,y 6'7 тис,.рr.; '

- ТзоВ "АмстЕлА'' видано позик на cyрly 5 4I8 тис, грl1., llapaxoBallo llиско}l1.- ll3 т.ис. l.ргt.,нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на cylvly 54 тис. грн.;
- ТЗОl] ")ltк ДРlМ'ГАУН" ВИДаНО ПОЗИК tla СУruу 2 950 l,ис, грll., l]ap.ixol}allo /_lисl(оI1.1 _ 5J .гис.

Грн.' НарахоВаНо реЗерВ пiд очiкУванi кредитнiзбитки на 
"умУ 

30 тис. .pi.,.; ' -

- ТзоВ "жк яроВиця,'видано позик.на суму 24 8зl тис. грtl., нараховано дискоtl.I.- 7lЗ,гис.Грн., нарахоВаНо резе.рВ пiд очiкуванi кредитнi збиr.кй На сУМу 248 тис..р'i.; 
--

- ТзоВ "IстЕЙТ компАнl" вида.гlо позик на суму l4 626 тис, грн., 
'apax6Ba}|o 

дискоttr. _. з5lтис, грн, нараховано резерв пiд oчiKyBaHi кредитtriзби,iкЙ на суму l+O тис, грrr.';
- ТзоВ "поБутIНвЕст" вида'о позик lla суму I5 930,I,ис. грt-l., llapaxoBa}lo д1,1скоll-г - 569,tr,rc.грн. нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збит.ки i,u 

"уr,у 
lSЯ тиЬ. iprr.l'

- ТзоВ "прАЙМ ЕстЕЙт" видаljо позик_на cyMry б 390 r,ис. гр1,1., llapaxOBa1,1O llискоll.г - I86,rис.грн. нараховано резерв пiд очiкуванi креди,гнi збит,кй 
"о "уr,у 

64l,ис, грl|.; '

- Тзов "спЕктр цЕI,тр" видано позик lla суму 4 858 тис. грн., 1'apaxolja}|o лисl(о1.1,t,- tl. ,t,r,rc.
грн, нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi зби,гкй 

"u 
.уrу 49 .гис.'грri.;

- ТЗОВ "ХК "СВРОХОЛДIllГ" ВИЛаl{О ПОЗИК На суму l 500 тис. грн., ,'apaxo'allo дискtlн.г -- 62тис. грн. нараховано резерв п iд оч iKyBaH i кредитн i збиткй ,",u .уr,у l 5 тис. 
'грli.;

- ТЗОВ "ЯРОВИЦЯ ПАРК CEPBIC" ВИДаНО ПОЗИК на суму 20 Зg2,гис. гр'l., 
'.apaxol]allo лисl(оll1.*285 тис, грн, нараховано резерв пiдочiкуванi креди,гнi ,о"r,.; }]а cyivly 204,гис. грrr.;

- ТзоI] "яровицЯ L(EHTP" вида.но позик.}-|а суму Iб 004,1,ис. гр}l., llapaxot]allo ltиcKott.t - 457тис. грн. нараховано резерв пiд очiкуванi кредиr-нi збитки на суму lб0 тис. ,:р,,, j

-ТзоВ"ЯровицяБуд"виданопозикнасуму2l 880тис.грll.,нарахованодискоtI1-З52.r.ис.грrr.;
нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму 2l9 тис. грн.

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв c,l.aHoN| rla 31.12.20l9 1l.складает,ься з нарахова}lих вiдсоткiв за виданими позикаiчlи на суму l 5.72 l.|ис. грн. а calvle:
- ТзоВ "АмстЕлА'' ttapaxoBaHo вiдсоткiв на суму l i т.ис. грrr.;
- ТзоВ "вдК компАнI'' нараховано вiдсоткiв на cyivly z[60.гис, грн,,
- ТзоВ "дIАмАнТ цЕнтр" Hapaxo'a}Io вiдсоткiв lla суму I .гис. грt.t.;
- ТзоВ "IстЕЙТ ItомпднI'' HapaxoBa}lo вiдсоткiв }la суму |4 l тис. грrr.;
- ТзоВ "поБутIНвЕст" нараховано вiдсоткiв на суму б l l .l.ис. грll.;
- ТзоВ "прАЙМ ЕстЕЙт" нараховано вiдсотt<iв на суму 59,гис. грн.;
- ТзоВ "спЕктР цЕ1-1тр,' нараховано вiдсоткiв на суму l0 тис. гргr.;
- ТзоВ "хк "сврОхолдtнг" нараховано вiдсоткiв на суму 26 т,ис. грr,r.;
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- ТзоВ ,,яровиI-1Я пдрК CEPBIC" нараховано вiдсоткiв на суму 27 тис. грн.;

- ТзоВ ,,яровиL(Я цЕнтр" нараховано вiдсоткiв на суму l lЗ тис. грн.;

- ТзоВ ''JIровиця Буд'' нараховагIо вiдсоткiв на суму l lЗ тис. грн.

l{ебi,l,оllська заборгованiсть.за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31,12,2020 1э,

clOIalltilcT,bcя,] нарахtll]аtlих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 2 l05 тис, грн,, а QaMe:

- l-зоI],,дмс,гЕлд" нараховано вiдсоткiв гrа суму l33 тис. грн., нараховано резерв пiл

ztебir,орську 3аборговаltiс,гь за llараховаLIими доходами на суму - l2 тис, грн,;

- т,rоВ ''BllK компдl-Jl" t{apaxoBaHo вiдсоткiв на суму 399 тис. грн. ;

- ТзОв ,,)l(I( дрIМ тдун" tlapaxoBaНo вiдсоткiв на суму 62 тис. грн.;

- 'ГзОI] ,,){к яроВиця" HapaxoBallo вiдсоткiв на суму 228 тис. грн.;

-'I'зоt],,lстЕЙ],комtlдI-]I" HapaxoBalto вiдсоткiв на суму 202тис. грн., нараховано резерв пiл

:rсбi-горськ1, :заборговаttiс,гt, за }lарахова1,1ими доходами на суму - 8 тис. грtl.;

- l-зОВ "IlOIrYl'|I-1BECl," llal)axoBaНo вiдсотt<iв на суму 242 тис. грн.;

-'I'зОt] ,,прдЙм I]С-ГГlЙ'Г" }lapaxoBaнo вiдсо,гкiв на суму ll5 тис, грн., нараховано резерв пiл

lteбiтopct,K1, :заборговаltiс,гь за нарахоt]аними доходами на суму - В тис, грtл,;

- ТзоВ ,,сIlЕк,гР l]l]H,IP" HapaxoBatlo вiдсоткiв на суму 30 тис. грll.;

- ТзоВ "Xl( "сврОхолдIljг" нараховано вiдсоткiв на суму 24 тис. грн,;

_ ,I-зов ,,яроt]иLlя пдрIt CEPBIc" нараховано вiдсоткiв на суму 230 тис. грн.,

llезерВ пiд дебiтоРську заборговаrtiсть за нараховаtlиl\4и доходами на суму - б тис, грll,;

_],зов "ярови|lrl L[Ell],P" t]apaxoBaljo вiдсоткiв на суму 143 тис, грtл.;

- 'I'зOI] "ЯIl;овt.лttя liуд" ttapaxoBal]o вiдсотlсiв 1,1a суму 297 тис, грн,, нараховано

;rебiторську заборговаrliсr,r,'за ltараховаIlими доходами tla суму - l3 тис, грн,

Itltlta llo1,0tllla дебiторсt,ка заборгованiсть Фонлу с KopoTKocTpoKoBoIo,
,заборl,оваrriсть ()он/lу lle мас забезпече,rtrя, 11ростроченоТ дебiтоryлlт:l.:.?,:|,гованостi не

IlpoBoltll,гb аttсt-лiз т,а otliгlt<y рiвrlя крелитного ризиl(у з використан1,1ям lндив|дуаJIьного

нараховано

резерв пiд

!ебir,орська
icHyc. Фонд
пiдхолу ло

l(o нl-ра геl l,га,

Itttла rlоточ}lа дебiтоl]ська заборгованiсть станом на 3l,l2.20l9 р. складасться iз:

- оtlлат за майttовi права на суму l50 703 тис. гр1,1., а сааме: ТзоВ "жк др]М тдун" на суму

42 0lB тис. грll., 'ГзОв ,,)кк ,lровиця, l{a суму 75 463'ТИtС. ГРН., Тзов "IIJBEcT трЕЙд БIЛflllJГ" на

суму 33 222 тис. грн.;

- заборговаrtостi фiзичtlих осiб за реалiзованi сРорварлнi контракти на суму 2 580 тис. грн,;

- розрахунI<iв за депоЗитарнi послуги та винагороди КомпанiТ на суму 7 тис. грн.

станопл на зl грудtlя 20l9 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншот поточнот

лебiторськот заборговагtостi становить к0>.

IHLtta пото,tна лебiторська заборгованiсть станоМ на 3 l . 12,2020 р. складасться iз:

- оплаl.:lа майttовi права IJa суму 97 35l тис. грн., а сааме: ТзоВ "жк дрIМ-тАун" [la суму

5l 25l Tl..lc. гр1,I.. Тзов ,,}I(K яровиЙяi на суму 2196тис, грн,, ТзОВ "IнвЕсТтрЕЙД БIЛ/]IНГ" на

СУм)/ 43 904 ,l,ис. грн,;

- заборговаrlостi фiзичttих осiб за реалiзованi форварлнi контракти на суму 4 9lб тис, грн,;

- BttecKiB lto llезароестроваtiого статутного капiталу+tасуму l 6695З тис. грн,, а саме: ТзоВ "В.щк

KoMIlAI-II" tta cyi\4y 60 000 r,r.. rрr,.iТзОв кпоьутlнв"Ч9ll,.lз суму 50 000 тис, грн,; ТОв
((ДГРОДlМ Llистl Ёосиu на суму zi обО тис, грн.; ТоВ ((ВlНГРЕЙН)) на суму l9 039 тис. грн,,JОВ
(дIо1Екс) lla ауму 2 9|4 тис.iрi,.,тов (Фудторг здхIд) на суму 8 000 тис. грн., тов KKopBIH

III'АЙМ)) lla cyl\4y 4 000 тис. грrr.

cTttttoпl tta зl грудня 2020 року резерв пiл очiкуванi кредитнi збитки щодо iншот пото,ttjот

/rсбi-гс-lрсьttоi' заборгоtзаltосr-i с,гаttовить 2 04 l тис, грtл,

6.8. Власlllлii капiта.ll

станом rlа з1.12,2019 р. та з1.12,2020 р. зареестрованиЙ капiтал складаВ 40 000 ТИС, ГРl|,

Cl,pyKTypa l]Jl асного кап iталу:

С,груктура вл асtlого ttап iTa.lly:
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зI.I2.20l9
40000

з 1.1

92563

-3s000

94 563

б.9. Торго вел b1,1a тa i ll ша кредиторська зпбор говаll ic.l.b

I(редиr,орсr,ка заборгованiсть за тоI]ари, роботи. посJlчги

з 1.I2.2019 з 1.12.2020

I
I)озрахунки з бюдrкетом l4 55

з206 l l 26053 з

1,71
бсьо го кредt,l,|,орська заборгоlrа llic,r.b 32l 4()J 26() stl9

Креди,горська заборговаttiсr-ь lJa кiгlеtlь звi.t.нtlго
вва)l(асться простроченоlо.

Ileplo/ly 1-10си-1.1, гlс-ll,о.lllил] xa[)tlKl.cp i tte

Цglг__l
_ 1,ц9о l

2.5tj062 l___-__l
-з ll000 l

зt_9]

КРеДИТОРСЬКа ЗабОРГОВаНiсть за,l-оl]ари., роботи, llocJlyI,1,1 c-|.a}loivl на зl.|2,20l9 р. ct<.l,tallac:,l.bclt i,l

;:ТН:iХi:"j'i"?л1".:jJ:]1 9,:t:::,::::.г:l:: ",, "f,y- t-]'.".. ,,р,,. l(pelltlT.tlllcbKa llttбolltotзattic-tr, зарозрахунками з бюдrl<етом складас,гься iз заборговuuой,l з поllitl,ку ,.,u ,,.py*on,;";,.;;i;,;,',,;1rriiill.",,',,земельгlоi дiлянtси, на сумУ l4 тис. грн., T,epпlit, ar,.,,u,,," якого 29 сi.rrrя ZOZCl р. rru,|,otlllil ltl)с/lи,го[)ськазаборгованiсть за одер)l(аl{ими аl]ансами скJlадасl,ься з заборговаttос,гi за tlрttдбаtltlя ttcpyxclittclc,гi(забезпечувальt-li платеrIti за квартири) на суп,rу 320 бll r,ис. грt,t. IttLla Kpellt|,|.opcbl<a зrrбоllгtlIзаttiс.I,ьсl0аllасться iз заборгованостi перед a"*:,-:llr.лС., за придбанi l(оргlоратиl]гti ttllаtlа1'зо[} ''I]рдЙмЕстЕит" на суму 230 тис. грн., ТзОВ ,,гJIоБуС пропi:lrгI'' за t-lllидбrttli Kopttoprtr.ltBtti rrрава'l.зО[}"вЕсТ пропЕртI",э1."r,r'В4,"", грн., ТзОВ "Ilрайм й"::]] ::l придlбаrлi l(optlOl)a.1.1.1I]rri rlрава'l'з()[}")(к цЕIJ,ГрдльниЙ'' на суму 245 т'ис. грн., ТзОЁ ,,поl;у.I.1lJl]Ес]-,'за 
tIриllб:tt.ti MtaйlloBi lll]tll]il l]aквартирИ tja сумУ 2l3 тис, грн,, (;iзи,tНою особоtО переплаl-И за реа.tti:зовi,rу ,,ii,rp.u,py У СУЛ,l l 5 l.ис. tptI.

Кредиторська заборгова1-1iсть за тоl]ари, роботи, послуги cl,aHojvl на з1.12.2020 р. сt<.,lалас,t ься iззаборгованостi за депозитарнi послуги та по ,""u.ородI перел KoMllztгticlo l]a cylvly l ,гис. грtt.кредиторська заборгованiсть .u ро.рu*упками З бюдя<еiом скJlадае.гьсrt iз заборгоtзанtlстi з l-,olla.,.I(y llaнерухоме майно, вiдмiнне вiд земельtlоi лiлянки, на cyjvly 55 тис. .р,,.,.,ф"ii,i.,rr,п.r" яt<ого 29 сi,ttlя202l р,llо'очна кредиторська заборгованiсть,u oo.pn,i,rir-" пuur"ufulи сl.nа/lасl.ься з зttбtlрt.овttltсlс,l.i запридбаннЯ }lерухомос'гi (забезпечувальtлi. тtлатеrtсi ,о nu,,p,, 
"ри) на cy'ly 260 5ЗЗ ,гt|с, t.pt.l. lttttlaкредиторсЬка заборгован icr.b с.Га}|оN,l на 3 l . 12.202О р. вiдtсутriя.

б.l0. Звiт прtl рух грошовлlх коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по J1.12.2020 р.Звiт про рух грошових кошlтiв за перiод з 01.01,2020 р. гrо З 1.12.2020l). сl(лil/lеl|о зil Bl.|N'oi.ai\,lимсБО 7 кЗвiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдлtо з якиiчl рЬ.,,р,,поо.rься itlt|lopvtalliяtпро ocHoBHi класи надход)ltень грошових кошr,iв чи l]иllла,г грошових t<otltr-itl [|а lle,'-'-o-oct,toBi. У зrli.гi

::i::::]::"o РУХ ГРОШОВИХ кошlтiв вiд операцiйноr'та rtеопераLliйtlоi,(irtвесr.иrtiйrlо,l,.t.а t|liltattctlBtli.)дIяльностl.
ОПеРаЦiЙНа ДiЯЛЬНiСТЬ - ПОЛЯГаС В отриманtri гrрибуr.ку lзiд зз1.1Llд;ltсll. lliя_,lt,tloc,t i, c5,,r;i1 xli,11.,,СКОРИГОВа}Iа tla аМОРТИЗаЦiЮ НеОбОРОТНИХ аКТИВiВ, ."rpn,r," 1-1a опла,гу гtpatli ,r.p.o',n,y, .r,r,n,ruподаткiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi u"rpur". 

'- llP('l{l IlUPUUtlitJ|Y' cIlJltl' '
Iнвестицiйна дiяльtIiсть - це придбанrrя.ru продоп., необоротгtих aKTltBiB, у 1.оNlу,tttслi аl<,t.иtзiввiдtlесених До довгострокових, та поточних фiнансЬвих iнвестицiй, ви.I-раr.и лlа'llридбаrltlя сlборо,t.ttихаt<тивiв, iнших вкладень, що не розглядаються яi( грошовi еlrвiuал.г,-ги, о,р"*,п,-,ilзillсоr-l<и.t.ttllивi/lеtlди,о,гримання та погашення позик.
Фiнансова дiяльнiсть - це надход)I(еI-1l,я чи в1,1корис,гчlll1-1rl t<оttt,гiв, lllo NlaUlи ,vt icLlc rl резl,rtь,t.а.гi:Yl:iii*"^ ПаПеРiВ, ВИКУПУ ВЛаСljИХ аКЦiЙ, ВиI]ла,l-а очi.iо"uлiо, ,',o.uu,",,,,o зсrбов,u,rаl,ь за боргtlвип,tt_lцltlними паперами.
Чистийрухгрошовихкошr,iввiдоперацiйноi'дiяльност,i заtIеlliоllз01.0 1,2020р.rLоз 1.12,2()2()1l.
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методом) вiдобрa)I(еНий наступI,1им чином :

Стаття Код
01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020-
31.12.2020

l н LLt i t влхоruц9J]_111_
Вrф,,о,,"r ,,,u onnory.ouopiB (робiт, послуг
?пбrrп'сlrяtlt,rt r полаткiв i збопiв

р.3095 l 289 ll38
р.3 l00 -77 4 -,l|4

р.3 l l5 -56 l60

l р.3 l90 |26,| -l094
':"_"' :.'-" :f1:' l:'_]j'l-- -:-_---;- --;_т- ,
Ll llc,l.tlй р,l,х KolllTilr Bi/l ollclral(iиllo[ дlrtЛЬllОСТl р.3195 -808 -830

сl,аtlоl]и-гь -- 830 тис.
l,ptt. (виr,ра,лання).

Рух KotllTiB у

грrr. (ви-гllачання), за перiол з 01.01.20l9 р. по з1.12.20l9 р. становить - 808 тис.

результаr,i операuiйноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим

Llис,ги й

0l .0l .2020 р,
j l . l2.20l9 . с,гаtIовить -В43 тис, грн. (надходжеLlI]я

CTaTTrt

lIалхtl;tiкення вiд iзаrtiТ tbi lrансових i r-rвестицi й

1_1 Йц9L1.щ,:!_91д_рqал i з а ц i Т н ео б

illаltсових

[yГ'p*'юo"ыrocт.i(iнвeстиuiйнoTДiяльttocтi)заllеpioдз
uЪ зi,l2.2o20 р. стаIlовиТь - 1'7'7 тис. грFl, (надходrIсення), за перiол з 01,01.20l9 р, по

с виl,раL|аlIllя гроlховИх Kou-tTiB в cyMi -53 тис, грн., за перiод з Ul,U1,2Ul9 р, по J 1,1/,Zvly р,

llадхо/l)I(еlillя гроlJ.Iоt]их Kot-llTiB в cyMi З5 тис, гргt

l-роt,uоrзi потоl{и в iноземнiй валtотi вiлсутнi,

(1.1l. Звiт про власtlltй капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

об,riк зарессl.ров.ttlоt,о (пайового) капiталу, tlерозподiленого прибугку та неоплаченого капiталу

зltiiiсrtюсr-ься tзiдltовiдttо ло чи1-1llого законодuu"ruu УкраТни. BapТicTb СТаТеЙ ВЛаСНОГО КаПiТаЛУ, ЯКа

rliлоброt<еlrа у,звili про власний капiтал вiдповiдас балансу (звiту про сРiнансовий стан) Фонду:

Зарссс,гроваrrиЙ (пайовий) капiтал станом на 3 l . l 2.20 1 8 р. становить 40 000 тис, грн,

1-Iс;lозгtо/ti.ttеrrий прибУток c,I,a1-1oM rla з l .l2.20l 8 р. становить 4 92З тис, грн,

I-Iсопла.lеtlllй капiтал cTaHoN4 на 3 l,l 2,20|В р. становить (38 000) тис, грн,

В"гlасttий каltiта.п cTalloМ rra з l . |2,20:l 8 р. становить б 92З тис. грll.

Чистиii прибут.ок за перiол з 01.01.20l9 р. по з l. 12,20|9 р, становить 8В l23 тис, грl{,

IHttti :зплittи (описання акlriй) за перiол з 01.01,20l9 р, по 3l. \2.2019 р. становлять -483 тис, грLl,

Заросс.гроваttий (пайовий) капiтал станом rla з l ,l 2.20|9 р. становить 40 000 тис, грн,

IIсрозгril:tillеrrий rrрибутоl(ста1,1ом llаз1.12.20;19 р,ста}lовить9256З тис, грн,

IЗir,ltучегtий l<attita.lt c,l,aHoM lla з1.12.20|9 р. Q],анови,гь (38 000)тис. грll.

IJrrаirrий Ka'iTzul с,гаllом на зl.|2,2019 р. становить 94 56З тис. грн.

чистий прибуток за перiол з 01,0l .202о р. по з l. |2.2029 р. становит, ]911?9 тис, грн,

Заресстрований (пайовий) капiтал станом наЗ1.|2.2020 р, становить 40 000 тис, грн,

I-Iерозгrодiлсttий прибуr,ок cтalloм на 3 l , 12.2020 р, стаLIовить 258 062 тис, грн,

Вилучеttий кагliта.л станом rla3]l,\22020 р. становить (3В 000) тис. грн,

IJ,пасttllй l<atlir-a..lt с,гаllоNl rla З l, |2.2020 р, становить260 062 тис. грн,

7. Розкрllт,гlt ill llloT ilrформаltii

7. l Yп,loBll i зо(lоll'ttзаlIllя.

7,l, I. C.yioBi пrlзовtt

CTatloп,t rra 3l грулr п 2020 року Фоr-rл не виступав у судових процесах Hi в якос,гi позиваtlа до

01.01.2020_
31.12.2020

01.01.2019_
31.12.20l9

l l2200
|1 524
l 5874

25905 l84з 87
106117585l5

-24495,|-|22вв2
-226з55_ l 5в597

25"

Кол

р.3200 20]l2

р.3205
п.З2l5 20411

р.з225 9з092

о.3230

р.3250
п.З 25 5 -8l45 -63l5

l) р,3270 -45 -39з

р,з215I]иr,t-lа,lаl lttя tla lla/.lalt| |я гlо:]ик

l rlrtl i tl.lla,t,e;lti р.3290

Чilii;п i;п Kotltтill lli/l illBccтllrtir:llloi ltiяльtlосr'i _- р.3295 843 7,71

Ko1.1,11-1B Bul за зU .Ul р, р,



TpeTix осiб, Hi в якостi вiдповiдача.

7, ]. 2. О поDOmкуван t l rl
Внаслiдок наявностi в украiнському податковомУ закоrIодавст.вi гlоrtоrl<еtll,о ltt{i llозl]оJlяю.|.ь бiльruHirK один варiан,г тлумачен}|я, а тако)( через llрак,гику, tцо склa'lася в ttес,габillt,llоi\,lу cl(otlOful i,tllilb,tyсередовищi, за якоi'подат,ttовi органи довirrьrrо,i,y,o.,rrr,, nl,,"n,." eKottoMl i.tttoi'/{iя",tbttocr.r, у разi, якrlttlt,toдaTt<oBi ограни пiцдадуть cyMHiBy пeBlle TJlylvlaLleHllя, засноваllе rla otlillцi t<epiBltиt1.1,tlit ltorvt llatlit.

;X"#."#]T;r'JJrfl"";.Tlifl;lil:';i;", що Фоrrд ,,lu,.,,". бу;r. "ilу;]йЪло 1 11o.i 
llolla,|.K'.', tu..1;афи

пiд ,u.цi".й,, 
"',"*"I( на риLlк"."оfrЦl,'i.,i,'о#'],:Jil:'il?ffi ff',:J;;j];,:;.i,,itiJ,J.ilъ;;:l;;;

::,11],1: 
y.i податки, тому cPiHaHcoBa звiт.нiс,lо i," ,,i.,iu,.,:u'p",..p.iu ,riд подtа",.*овi зби,t,t<tL lloдa.t,r<otliЗВIТи Mo)l(YTb переГЛядатися вiдповiдними ПоДаТкоI3ими органаN,|и про,I.ягоful l.рьох poKiB,

7, 1,3, Сmупittь ttoBept,tettttlt с)ебitllорськоi'заборZоваtttlсtlti tlta itttttttx r|littttttcttBt.t-t пt<пtttBiBВнаслiдок ситуацiI, яка скл€Lлась в економiцi Украi'll.и, а l,al(o)l( яl( резуль.га,t.еt<оtltlrчt i,ttttll.НеСТабiЛЬНОСТi, ЩО сКлtlлась на дату балансу, icrlye ймовiрнiсr.ь -гоl.о, пlо ак.|.иви lle,Jivt())l()/I,1, бч.гt,tреалiзованi за [xHbotO балаrtсовоЮ вартiстЮ в ходti звичайrrоr.дiяльносr.i Фоllду.
Ступiнь ловернення активiв у зrrачнiй Mipi з:r-леllсить вiд е(lективt.tосr.i заходiв, яl<i знаходя.1.1,ся rlозаЗОl]ОtО КОНl'РОЛlО ФОГlДУ. СТУПiНЬ ПоВернення дебiторсьr<оi забЬргов";;;r.; ;iЪ,iopu,.r.oy 

l]изl.iiltlzlс.т.llсJl l,|i.ПiДСТаВi ОбСтавин та iнiРормЪцiТ, якi наявнj "";;;rа;;;у. FIа думку керiвt_rиrl.гва Фоtлду, l]ихоllяt|и,]tIаявних обставиtt та iнформацii, кредит'rий ризик дr, ,Рiiru'п.ових-акт.йвiв'Фоttдомt tзизttа.tеttий ,lK ll)/)I(elrизький, тому кредИтний збитОк lte буВ визнаниЙ при оцiнцi цих ак.гивiВ. Враховуrо,tи,t.сlii сDак,г, utопoToLI}la дебiторська заборговаl-tiсi,ь Ьуде _погашеllа у 2020 puny. ,, 
".pun" роr,lulelll|я l(ollll.iB traдепози,гноМу рахункУ е l(ороткос'гроковиЙ (3 м.iсяцi), i b,l,poK llOl]epllel{llя l]KJIa/ly l 5 бере,зrlя 202 l porty.очiкуваrrий кредитtlий збиiок Фондом визtlаниЙ при оцiнцi цьо.о фiнаtlсоl]оI.о,i,,.,.иuу cl.attotltt.t.b к()>.ВраховуtоЧи той факr', що довгоСтрокова дебir,орська заборговаrtiсr.ь буле llor.alllella у 202l potli, iберучи до уваги нестабiльгlу економriчну ситуацilо, V-p"T"i, в,г. tl. гtов'язаt,lу з СОVII)-l9, cl,tit<\,BitrtиiiКРеДИТНИЙ ЗбИТОК ФОНДОМ ВИЗНаrrИй ПРЙ оцiгiцi чrо.о,liii,uri.Ъuо.о акl.иву с,I.а}lоl]и.l.ь l 41_5 ,1.ис. гllrl,

7.2 Розкllлlття illtРормацii lI ро tloB' яза н i c.t.opoll I.1

f{o пов'язаних cTopiH Фонду нале)(ать Комгlанiяt Та lорилиtI|-ti особи - резиilсll,|,t.l, t<oprr.lptt-t.t.ttltliправа яl(их облiковуtоться в Фондi, а саме:

]ф

з/п
Найменування tоридич 1-1oT особи-

власника icToTtloT y,tacTi
I(од за

едрпоу
РОЗмiр tlас,гки,

гр1-1.

ъ
_ 459 725,00

---ъй.""-l
c,l,al,yтtlojvly l(ап

%

20.00%
i 'ГзоВ "Побутiнвест'' зз46з269
2.;J.

,l,
J лl4lYldн I LlcH I'D з8 lз lз72 l з 8 000,00 ?-з.O0о/"L{rl-b ул 20 l37 5з4 .)л п/ _--_ Z:|00%_

24,00%
4 ЪО13 "Гlрайм Вест'' з 7940з 80 84 000,005,

т.
'l'зоВ "ВЕСl' ПРоПЕР'Гl'' 402б8 l 57 84 000.00з\rб-,IU lbи I ltOMllAHl 4 I 60578 l l 680 000,00_

l20 000.00

,l.
ТзОВ "ВАРАШБУД''
тзов,,орIон Iнвъст lютпАнl"

42061958
8.

42l6,1059 l20 000,00
7 09,1 lбо оо

9. 1'зоВ "ЖК цЕнтТдлБl-Й7; 4090б564
l0. l зОl] ХК "еврохолдiнг'' 21,74658з l 85 756.00 _цqдz"*

l00,00%
лк KUMllAHI з I 590376 564 000,00

lT,aJl l,

L,l\rrlDglvlyI lc UPl 4l-,llJ,lцIl лlяльностl (l)онду. lIряп,ti родичi KepiBHttt<:t [(oMrlat,rit' ,,orioro,,na,, i",,a ,,,r,.r],о.Протяtгом звiтного перiоду здiйснюва-llис, операuii, 
"i,рu*уrаll}lя 

ви}lаl,оро/1},l KoMttatrii.y cvrvri z1.57,1 ptc.грн, та проведення оплати винагороди KoMпaHii'tja cylvly 450 .,-".. 
,"р,,,.

у 2020 р. Фонд_ проводиВ операцiТ з пов'яIзанИми особарIИ, а calv'e:- прийнято майновi права згiдно з Актами прийrа,rlоя-передачi рIайrtових гlраtj llа су'у Iб З1;Зтис,грн.тапроведенорозрахунltизамайновi.права насуму l65lбтис.грll.;- 
'-

- проведено розрахунки за корпоративнi права t|a cy'Iy 245 тис. грrl.';- видано позик на cyfuly l64 4зз l.ис. I.p[l.;
погашено позик на суму lб l 5 l4 тис. грrr.;

26

24.00%
j4 

. U( )0/о

24^00%
? 4 ()(|oli,

_50.00%

II



- llal]axoBa}Io вiдсоткiв за виданими позиками у cyMi 14265 тис. грн,;

- cllJ,IatIcHo вiдсо,гкitЗ за виданиI\4и ПозИками у cyMi 14 45l тис, грн,;

- зltiйсгlенС) вIIескИ до незареСстроваlIогО статутного капiталу насуму ll0 000тис. грн,;

- оtlлачеIIо за t!орrзар:ltri lсонтракти 1 тис. гр1,1.

7.J. [li.п i .l,a пo;rir.ll Kll уп равлitt ll rl {litlatlcoBиD{ и рl|зи ками

УпllавлitлгtlI ризикамИ N,laC перLUочергове зFlаченtIя для ведення бiзнесу Фонду i с_ вах<ливим

елемеl|том ii дiяльностi. полiтика упраuлiння ризиками сконцеrIтрована На НеПеРеДбаЧУВаНОСТi

4iinn,r"ou"* ринкiв i tiацiлена на мiнiмiзацi, поr""цiйного FIегативного впливу на фiнансовi показники

Фонду. Операr-ивllий i lоридичний контроль. мае н.а MeTi забезпечувати нutлежне функчiонування
n,,y,,:piu,,,ooT rtолiтикtл та проltедур з метою мiнiмiзацiТ операuiйних i юридичних ризикiв,

I{ерiвrlиtrгво КомпанiТ визнае, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicT,b

lll4c1-1-.lx аrtгrлвiв у rtсстабi"пr,ноl\4у ри}|ковому сереловищi мох(е сут-гсво змiнитись унаслiдок впливу

суб.ск,t,иtlttl.tх чиrttlиt<iв та об'сктив}lих.r"пr,"пi*, вiрогiдгtiсть iнапрямок впливу яl<их заздалегiдь
.,.Ь,,,,,-' псllедба.tиr.и Flеfulо)шИво, /1О такиХ фiнагlсовиХ ризикiВ вiдttесенО кредитниЙ ризик, ринковий
p]4,11,1 li,I,a l)t,lзl4 li,ll i квiдt tocTi.

Ilолir-ика з управлiьtt-iя ризикаМи opicHToBaнa на визначення, аналiз iуправлiння ризиками, з

яl(14i\,ll1 ст1,1кас,гься tDоt.tд, lla встаtlовлеl]Llя контролlо за ризиками, а TaKo)l( пос,гiйний монiториt-tг за

1litзнеьt ризлtt<iв. ло'гl]имаlltIяl\4 всl,аI]овлених oбMert<ellb та полiтики управлiн}{я ризиками,

Угr;lав,rtittгtЯ ризиI(амИ t<ерiвгtиltтвОм КоплпаtлiТ здiйснюсться на ocHoBi розумillгlя причиt,I

t]иllиl(l|сlltIrl l)}lзику, кi.пьr<iсttоt'оttiнt<и його мо)I(Jlивого впливу на BapTicTb LIистих активiв та

зас,гос),ва l l l t я i tlc групле r l,га pi to t tlодо йо гсl гlом' я к tt let,l l l я,

7,3. l. Kpeiutlttt u[t рrtз uк

l(релиr,r;ий ризиli - ризик того, tllo одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMer;T_He змо)l(е

l]l4KoIla1.14 зобов'язаtltrя i Lie буде при.tИ"о,о u",-,",Йення фiгlансового збитку iншоТ сторони, Itредитний

рl.]зllк гlриl.аl\4а1-1llий таким фi,rапЬоuи* iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахуtttси в банках,

/tсб iT clpc bt<a забор гова tt icTb ( в т. Ll, пози ки).

()сttовttим MeTolloM оttiнки l{редитних ризикiв Фонду с оцiнка кредитоспромоrlсностi

конт,l)агеli.I.itз, для l]ого виl(орисl,овуютьс, пр.лrrii рейтиttги та будь-яка iнша доступtlа iнсРормашiя

t цодо j'x c1,1 poMo)(l locTi ви конуllати борговi зобов' язаll ня,

С,гаttоп,t t.la з |, |2.2020 р. кре/lитний ризиl( по фiнаtлсовим активам, що оlliнюlоться за

aMopTl4зOBattoto coбiBapTiclto, с t]изьким, uto пiдrвеРд)(усться чиlIl]иками, якi BpaxoBytoTb спеrtифiку

liонтрагеl|гiв, заt,а.lt btli'et<otloMiчt-ti умови та oltittKy о,"iо,очпого, так iпрогнозного напрямкiв змiнt,t

умоR cl-altoi\,l 1,1a звl,г}]у да-l,у.

l l |ot)t l ()е ll () зtl l1 l iB

lIри влtзttа,tеtrtli рiвня l(редитного ризику фiнансового активу у виглялi еквiвалентiв гроl,tlових

tttlt-l,t-гiв. 1lозмl ilItettиx llа llеIIози,гl]ому рахунку в Ат I(Б кПриватбаrltс> були BpaxoBatti, в першу чергу,

ltalri lIБу, l]iltlloBilttto,,lc,l Llих даt-|их скJlаllаtо,гься реитинги баtlкiв. За ДаНИМИ РеЙТИtlГУ ttаДiЙНОСТi

баttt<iв, ttttl здii'iснtоеr,ься рей,гиl{говиМ агеI]l,ством, яке внесене до f[ержавного_ресстру уповн_ова)I(еtlих

рсйr.иttгоrзt.tх аI.еll.гс-гв 1-1кLlпФР (https://rvww.11Sslllc,gov,Lra/rating-agerlcies/).AT.KБ кПриватбагlк) мас

крелитниЙ рейтиt.tГ i"uеоr"цiйГ,ого рi'внЯ uaAA (http:/standard-rating.bizlrus/rl_privatbank),

02 грулнЯ 2020 рокУ РейтигtговИй KoMiTeT рейтингового агентства кСтандарт-Рейтинг> прийгtяв

рitшеttttя ,,pn о,,оur.нl,{я кредитного рейтингу ДТ КБ кПриватбанк> за нацiоt-tальною шкалоlо }la

|iBrri LrаДД. ['IозtlчаJtt,tttпп оЬо окремий борговий iнструмеtп з рейтингом uaAA харак,],еризусться ду)I(9

l]llc11l(olo l(pe,циl,()cItl)ol\lo)I(ljlc,Ilo порlвняljО з iнttlими украТнськими позичальllиками або борговиьltl

ittс,т1l5,11191,;i.ами. зtrакrt (+-)).1.а (-)) позl{аLlаtоть промill<rtиЙ рей,гилlговиЙ piBeHb ВiДНОСНО ОСНОВНОГО РiВrrЯ,

Сl.абi,ll ьrtriЙ I|рогllоз вказус tla Bil(cyTtl icTb на поточttий MoMeIlT передумовдля змiни рейтингу протягом

року.
[3раховуtо.tи llроведеltиЙ а}Iалiз, кредитниЙ ризиК визначениЙ ФондоМ як дух(е НИЗI)КИИ,

Bl)axOBy}olll{ l.е, Ll.(()-l,epMltl розI\4|t]{е}Itiл на потоLIl,tому депозитi складае до трьох мiсяцiв вiд дати

баlrаrrс!, (,rro l5.0З.202] р,) ic моrl<ливiсr,ь ttlодеtttlого поверненltя коштiв з поточного депозиту, сума
,збt,tтr<\' вilt знсttittetIl|я в14зllачеtrа rra рiвгri 0Оlо,

lI.1rlDrl п(),]1.1li

С-гаttопl гrа з |. l2.2020 року в аl(,гивах Фонлу с позики, Lцо видаtli ТзоВ "АмстЕлА" iз термiнопl

tlоверllеllllя |з.о7.2.02l pir< r:la cyMry 5 4l8 тис. грн., ТзОВ "вдК I(омпАнI" iз TepMiHoM поверll9l]l,{я

1,7



02,12,202l piK на.сумУ б 680 тис. грн., ТзОВ "IстЕЙТ компА1-II" iз r.epMtitloMt г|ol]epllel1}l,r l7.08.202lpir< на суму l4 626 тис, грн,, ТзоЕi "поБуl-|нвЕст^" iз T,epMtiHolv, поп"р,,.iiuя з0.1 2.202t piK tra с5,п,lуl5 930 тис, грн,, ТзоВ "прАЙМ Ес,гЕЙт," iз T,epMiHoпl гlовеl]|,lеIlllя l5.1 0.202l piK lttt сl,п,tу б з90 rис.грн,, ТзОв "спЕктр цЕFI,гр" iз TepMiltoM nou.p,,."*,o )ч,1!,zоzl piK rra.yмy Ц [l5[J.1.1rc. r.рrr.,'l.з()1}"Xl( "еврОхолдIнг" iз термiноЙ поверttенl,iя 29.l2,2о_2лlл_рiк на cyivly l 500 ,r.ис. r.plr., 'l.зО[}
"'IРОВИЦЯ ПАРК CEPBIC" i; TePMiHoM повернення 22.0.7,20;l pi;',r;'.;;y 20 з92 гис. грtt., 

,i.зо[}
",IровицЯ цЕнтр" iз TepMiHoM nou.p".""o b.to.zozl pi_K на суму Iб 004 тlис, r-prl,, 'l-зО[З ''ЯровltцrtБУД" iЗ TepMiHoM ПОВернення 24.12.202l piK tra_.y;rll"880 тис. грн., тзо[} ,,)(к ,,/_IPIM .l.дуI],, 

iзTepMiHoM повернея]lя. l5.05.202l piK на суму 2 ЬSб ,r.. грн., ТзС)В ,,жк ,ll]оI]иtlя,' iз ,гермriнсlл,t
поверlJеннЯ l0. l I .202 I piK на суму 24 83 l тЙс.-грн.

За результатами проl]еllеtIого аt.tа-ltiзу, враховуlочи гl illходи за.гl]еl)д)l(еlli tl {Ilo1171i V i\lc)(ilx сllс.l.сi\lиУПРаВЛittttlt РИЗИКаМИ, КеРiВttИЦr.вО I(оМпанiТ'зробЙло .""rionon, що з да.ги tteptlictttl1,o t]изllанllя (ви7lд,ljПОЗИКИ) КРеДИТНИЙ РИЗИК llОЗИtllшlЬНика не зазljав зросl,ання i.i,rlunЙ', Бiо.!.,.,,; (laKl,tt, llt<i б свi/lчt,tlIltпро ризик l]евико[Iання зобов'язання, Проте, беручи до уваl,и rrec.,aбi"rrbrry eKottoпl i.tlty си,l.уаtlitо вYKpar'Hi, в т, ч, пов'язану з COVlD-I9, Товарис,*;ъ;rй;ло резерв o,1iKyBaHttx Kpeltl.|,1.'lиx збиl,кitl tlilcy'ty заборговаt;остi за l]ида}lими позиками в розмiрi l 4tS-,."c. .pu.
f{o заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитl]ого ризику Фонд1 вiдttоси.r.ь:
- I]становJIення внутрiшнього обмеrttення обсягу дебiт,орськоТ заборговаt,tос-l,i tl аi(,|.ивах;- диверсифiкацiю структури активiв;
- аналiз платоспромоrкностi коt-tтрагеttr.iв;
- ЗДiЙСНеННЯ ЗаХОДitЗ ttlОДО 1-1еДОГlУЩенtlя наявttостi t] акl,иl]ах Фоllllу tlр()с.гроtlсllоi.rlсбit.оllсьt<tlt.заборгованостi,

У Фонду для внутрiшньоI системи заходiв iз запобil,анtlя т-а мirriмiзацit'впллtву ризиl<iв ст,tlсllэсtli:система управлiнltя ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).
Фоt tд ви*ористовуе наступн i методи управл i нлtя кредитlJим и ризи kaivl и :о лiмiти tцодо боргових зобов'язань за класtlми сРiнансових iнс-грумеrч.гiв;о лiмiтИ щодо боргОвих зобов'Язаl|ь переД оl{}|иful коl11-рагеl|Тоr, (iбU acoLliiioBattt)lt) l'Plz1-1916;.. лiмiти щодо вклаltень у фiгlаrrсоri iii.,,.pyr,.t,,., 

" в розрiзi кl)с,ц}.|,г}|tlх 1;ей.l,иttr itз за1-Iацiонал ьною рейт.и tlговоlо шкалою;
о лiмiти щодо розмiще}|llя дегlозиr,iв у банках з 1liзt,tи,чtи рей-1.1.tltгаьtи.

7, 3, 2. Р шt ков uri р uз ttK
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicтb або мrайбу-гlli г;lоtuсlвi ttо.t,оltи Bijtфiнансового iHcTpyMeHTa коливатиму'ься .rпarlдоп змitr риltкових Llitt. РинкЪвий ризlll( OxollJll()c-|,l)ll,гипи 
ризику: iнший цiновий ризик, валю.гний ризиl( та вiлсо.,.ковий ризик. Pиttt<oBttt] ризик l]иllllliас чзв'язltу з ризиками збиткiв, iyroar"H"x l(олиt]аtlt{яlчtи цitl tta at<Lli'i., Billco.t,t<clBtrx c,I,ill]Ol(,l.a BiUIt(),1.1 lихKypciB, Фонд нара)l(атиметься на ринковi ризиl(иУ;r,;;;у з irlвес]гиrtiяr,ч,и в aK,tiI', об;liгацil.,га irtttti

ф i нансов i iнст.рументи.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вар,гiсr,ь або майбу.гtri r.pottltlBi tIо,t.оки Bi/lфiнансового. iHcTPYMeHTa коЛиВаТиМУтЬся внаслiдок змiн ринкових tliH (or<pirvI т,их, tllo B1,1l{1,1Klllo,I,bунаслiдок вiдсоткового ризику чи вzullотного ризику), незалеrt<но вiл ТОГО, tlц сгlри.lиненi Btlttt.tЧИНFlИКаМИ' ХаРаКТеРНИМИ ЛЛЯ ОКРеМОГО фiНаНСОВОГО iHbipyMertTa або його емi.гег1.1.il, tlц чиlJH1.1Ktljvl14, ll{oвпливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з я|(иNIи iдiй.о,,о,о,rься onepaLlii.rltt риltt<ч.основним методом оцiнки цiнового ризику с ана.пiз чутливосr.i. Сере21 ltteT.oliiB llo,tt'яt(tttеttttяцiнового ризику Фонд. виl(ористовуе диверсифiкачirо акr.ивiв .Га llо'Гриjчlаttttя rt iMir.iB на t]l(JIаllсllllя l]акцiТ та i rr ш i ф i нансов i i нс,грум."r" . 
""с1, 

; *"о ua'i, ;l., р; il;.;; r,.
Валютний ризик - це ризик того, tцо справедлива Bapт,icT,b або мrайбутнi t.1lotttotli псrгокtt Bill(liнансового iHcTpyMeHTy l(оливатиму'ься вгrаслi!ок змiн ваrltоr-tlих KypciB.
Валlотнi ризики ви1-1икають у зв'язку з володiнrIям сРiнаttсовимtи ittc,l.pyl'tCH.Гatr-l}.|, ttoivI iноваllилlи вiноземнiй валtотi, Фонд не iHBecryc кошти в банкiвсы,i д",-,оr"r,", цirrнi пагlери.l.а ittLtl i фiнагlсоrliiнс,грумеltти HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi, rоrу 

"" 
u rуrпй"r, до ваJllо.гllих ризиt<iв,ВiдсотковИй ризиК - це ризиl( того, щО спраtsедлива вар"гiсl,ь або майбу.r.tti t.potuotli гtclr"ol<tt BiilQllнаt-lсового iHcTpyMeHTa коливатимуться вrrаслiдок ai,iri р",,пових вiдсо'ко,,"* .-,,nonK, I{epiBttlltl,t.BoКом.паrrii'усвiдомлюе, що вiдсотковiЪтавки Mo)l(yl.b змiнtоваr,исо i ,t" oi,r,",,;;;ri; як lla ll()xo.1ll.| ([)()||/lv,'ГаК l На СПРаведливу BapTicTb чистих ак.гивiв. :
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усвiломJttоtо.tи зt,tачt-ti ризики, пов'язанi з коливаt-lнями вlдсоткових ставок у

висоt<оittсРляItiйtlсrплу середовиrлi, on" a властивим для фiнансовоТ системи УкраТни., керiвtlt,lцтво

l(oMrtatliT ttриiiгtяло рitttеttня tle iлtвестувати у борговi зобов.'язаtlня у нацiональнiй валtотi з (liKcoBattoto

вi/lсо.гt<овоtо cTaBl(olo. Керiвttиrt.гво Компаrrii'здiйснrое монiторинг вiдсотко_вих ризикiв та контролtос iх

Ma6cllMaJlbllo припустИмЙИ розмiр. У разi зростання вiлсоткових ризикiв Фоч4 мае HaMip позбуватися

боргових сРirrаirсоЬих iHcrpyMe,biB з (liксованою вiдсотlсовоlо ставкою. Монiторинг вiдсоткових

рtлзtлкiв здiйснtосться,uпr*о* оцiнки вплиRУ можливих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb

Bi/lcol,KoBllx (l i tlаt,tсових i ttcTpyMetlTi в.

Аtстиви, яl<i HaparlcatoTbcя на вtдсотковl ризики

/[:rя оrtilrки мо)I(ливих коливаtlЬ вiдсоткових ставок ФоttД використоВував iсторичну волатильt{lсть

tlillсо.гt<tlвих cTaBol(:]a короткостроковими депозитами за ocTaHHi 2 роки за оприлlод1,IеноIо

irlcрopl,tartic:ro l{БУ. cDotr,,i вй:зrti.,,,iо обгрунтова1l_о мо)IUlивиI\4 с коливання ринкових ставок на *5,5

lll]ot(cllTltиx 1,1ylll(lи. IIрове/tеttиii аналiз 'rуiливос,,,i засtlований на припуLце1-1,-,]?л,l].]:::'лl:1,:::т,,
зоl(реl\4а валtотtrий l(ypc, залиtlIа,I,14му,гьсЯ ttезмitttrирtи, iпоказус моrt<ливиЙ вплив змlни вlдсоткових

..,.оЬо,' tta 5,5 проttеtll,tlих г|уl,|кти на вартiс,гь tlистих активiв Фоt,tду,

Моlt<ltива змittа сгlраведливот BapTocTi боргових фiнансових iHcTpyMerrTl1 : 4,^l:,::1:::,"

вiдсо.l.ttовоtо cTaBl(olo розрахована як рiзrtиrlя Mirlc дисконтованими грошовими потоItами за дlrочоIо

с].авI(оIо,га /lисl(онтованими грошовими потоками у разi змillи вiдсотковоТ ставки за l(о)I(Ilим

(li tlar lсови м itlcTpyпlcttтoM.
I]iдсотковi ризики

, 
-,-l- --

'l'ltll ltl<,t,t"ttlv | Вартiс,гь""""" "-,J 
l

Середгtьоз Ba)I(ella

ставка
Потенцiйrtий вплив lla чистi активи Фоllду

в разi змiни вiдсоIщ9qgi9fq!дц_
I-Ia :j 1.12.2020
I\z'l пrи rr tl п i trn tl t, во l( + 5.5о^ кти - 55% пуlll(ти

.#

]atttciBcbl<i ll62
lt]llози,гl| l

0,1 5% -3 +3

Разопt 62 -1 +3

l-Ja3l.|2.20l9
+ 6,6о/о Il1z11'.r" - 6,6% пуllкти

l, tlIl ак,г14l])/ Варт icr-b
Середн ьозва)l(еl{а

с,га в ка

Пот,еrлttiйгtИй вплиВ tla чистi активи Фоllду
в разi зм i ttи вiдсоткоIJ9i tlgдцl!__-

)аlll(ll}OЬl( ll5 9,зоh -в +В

I)азо п,l ll5 -8 +8

7, 3, -]. l' t lз tt l<,l i t<Bid t t о с tlt i
I)ttзиtt.ttit<llillttocl,i l)изик 1,ого, tдо Фогtд матиме трулrrоrлi при виконаttгti зобов'язагlь,

IloB яза1.1их il (littаltсоtlипtи зобов'язаl|1-1ями, tl{o погаtllаlоться ulляхом поставки грошових коlll,гiв або

i tl l t-tot,t,l фi l tat tсового акl,и t]y.

сlrоtrд здiйс}Ilос ко}l1-роль лiквiдtлостi ulляхом планування поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзус

тормirtИ tlла,гоlttiв, яl<i поtз'язанi з дебiтОрськоtо заборгованiстю та il-tшими фirtансовими аI(тиваl\4и,

зобов'язаtttlями, а Tal(o)I( прогttозtti потоки гроlIIових коштiв вiд операuiйноТ дiяльностi,

Iltt|lормаrtiя lltOIlO llе/1исl(о1-1товаtlих платеrttiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в розрiзi

cтpoKi в tl()I-al ltet| н я tl l)слставJlеllа tIаступ l lим llиl loM :

I)ilcn ttlo ]alcil1,1 l,tllctl

3l l,;l1,71lIя 2020 рок1,

Доl
pl iся ltя

вiд 1 мiсяltя
,lto 3 мiсяltirr

Bilr 3
мiсяцiв до 1

року

Вiл 1 року
до 5 poKiB

Бiльlllе 5

poKiB
Всього

'Торговельttа та iнша
креltрl,горс bl<a забор го ва tt iс,гь

l
l

29"

'['игl акr,иву 3 1.1 2.2020 31 . l2.20l9

Ija t t t<i tlct,l<i llсIlозиl,и 62 ll5
Всього 62 l15

Час,гка в активах Фоttду, 7о 0,0l% 0,03%

Моltс.;lивi l(OJ]1,1I]allllя l)14llкових cl,aBol(



l'iK, llto закilt.lивсяl
31 I,рулllя 2020 року

Доl
пliсllця

вiд l плiсяця
до 3 мiсяlцiв

l]iд J
ivticlIцiB до 1

року

Bi11 l 1ltllty
2цtl 5 ptlKill

Бi;lbrtle 5
p<lltiB licl,tlгo

l(редиторс bnu зuбор.оr* ir,*
за розрахунками з бюдл<етом

l4
l4

l Iоточtlа кредиторська
заборгованiсть за
одерх(аllими авансами

з206 l l з206 l l

I нша поточ,.lа креди.горсы(а
заборгованiсть 7,77 777

Всьогtl ------ -------lt5 32l 388 32l .l0J
PiK, rцо заl(illч1.1всrI
3l l,рулllя 20l9 ptllcy

Доl
п,l iclI цrl

Bi.,l l
доJ

[ мiсllця
rиiсяtlitl

I]iд 3
iuiсllцiв lttl l

pol(y

l]iд l lltlKy
.tttl 5 poKiB

Бi;ll,nlc 5

ро rtiB
lJcLot,tl

Торгове"п btta .га irrrrla
креди],орська заборгован icr-b

l
l

55
55

ГIото.l tta пр"д"торсоко
заборговаtliсть за
одерх(аними авансами

2605зз 2605зз

I нша поточt-,а предЙорсо,tа
заборгованiс.гь

Всьогtl 5б 260533 260589

7.4. Управлiнllя капiталом
ФОltД РОЗГЛЯДае УПРаВЛillГlЯ Каlli'Галоlvl як систему прилttlипiв.га рtет.одiв рtlзробки ipea,rriзtrrtit.уrIравлirtсьКих рiшень, пов'язаниХ з огlтималЬгrим сРорЙУВаlIl]яlчt 

.Kallir.a.lly з рiзtIо,чt:ttti.1.1tих лr*ерс",l, аTal(o)K забезгlеченням е(lекr.ивгtого його викорис.l.аll,r, у /tiurо,,ос.гi Фон,цу, I(:lrочсlвi lll.|l.аllliя.l,а tltlt,tl.tlliрiшення, що впливаlоть lIa обсяг iсr.рук.гуру Kiitli.t-a.lly, а l.al(o)l( дп(ереJlа йоt.сl (loprvtytlaltttя.розглядаю.гься управл iнським персоналом.

. Мехаltiзм управлiння *апi,галом передбачае чiтку, гlос,гаIlовl(у rtiлей i завдаtlt, управ",tittl.tяKaпITElJloM, а TaKo)I( коIlтроль за ii до.грималlням у звirпоr,у ;;й";;";оu.по,,п'",,,,u ме.]-(),ц||l(lJвизначе}lня й аналiзу використання ycix видiв KaпiTunyf porpoOr"u,,o ,,,,iri,]oi. с.гратеt,ii' vt.lpaBltilltlякапi,галом.

Угlравлiнський персогrал здiйснrое огляд с'руктури t<ztгli,l,алу tta l<itter(b Ko)l(lIO1-o зtзil,ttоl.о tlcpicl,tly.При uьому проводиться аt tалiз BapTocTi nuni.ur!, i;Ъ,iо".rруlfl-ура 1,а fulo)l(Jl1,1Bl l)l.|,]иl(l,|. }Ja tlctlotliо],римаllих висновкiв Фондt здiйс",оu р::l11"вання-капiт.аJlу. tl]JlяхоМ зaJlyLlcllH,l ,Il()/la,I,1(ol}Ot.tl t<atti.l,tutyабо фiнансування, а TaKo)I( виIIJIати дивiдендiв та llогаше',tlяl iс'уtочих llозиl(.
Фонд молсе здiйснювати регулювання l<апir,алу шляхом змitчи_ сr.руl(гури каlliт.алу, Сис,гсмtаУПРаВЛirrНЯ КаПiТаЛОМ Mo,'(e КОРИГУВаТИСЬ з урахуванням змlн в огtераLliйно&lу середовtлuli, T.eltllet,ltliяxринку або стратегiТ розвитку.
Управлiння капiталом Фонду спрrlмовано }la llосягtlенI]я нас.гупtlих rliлей:о збереrги cllpoMo)t<tjicTb Фонду продов)I(ува,ги cl]olo дiяльttiс,I.ь.l.tlк, l1lоб Bilt itIa.,la-,liзабезпечував дохiД для учаснИкiв ФондУ,га виллатИ i,rr"' зttцittавлеrlИfuI С.ГОРОl|аlЧl;. забезпечити н;Ulе)lсний прибуток учасникам Фонду заl]дяl(и l]c,гallol]JlФонду, що вiдповiдают.ь piBHto р"rйпуi 

чlr| Yv,tl_U JdDл)ll\И lJU-|,illlOl]JlellIllo Lllll tla l1осJlуг}l

, дотриМання вимоГ l(o кагtiталУ, всl-ан.овJlених регуJlЯ,гороlчt' i забезtlе.tеtiня ,]да.1.1lоС'r.i CIlq11;1yс|lунr<цiонуВати в якосТi безllерервl,о.о oibuo.o пiдприспtства.

.,о"uо1?,!iJfi'аhfl:.ЗаГаЛЬНа 
СУМа капiт,а,гtу, управлitrtlя ,l|(им злiйснlосr,ьсяt, дорiвtItсtс cyivri Katti_t.a_,ly,

Склад власного капiт,ttлу на дату tрiнансовоi'звiтttостi (260 062.гис. грн.):
- Зареестрований капi.гал (пайовий капir.ал) - 40 000 ].ис. I-pH.
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- Нерозподiлений прибуток -258 062 тис. грн.

- Неоплачений капiтал - (-38 000) тис, грн.

Розмiр заресстрованого i сплаченого пайового капiталу вiдповiдае вимогам, встановленим для
пайових фонлiв.

Itонцепцiсlо зберелсення капiталу в Фондi е фiнансова концепцiя капiталу (капiтал е синонiмом
LIистих активiв або власного капiталу, прибуток е збiльшенням фiнансовот суми чистих активiв за
перiол). oTrl<e, Фонд здiйснюс управлiння капiталом, яке спрямоване на збереження спромоя<ностi
Фогrлу продов)I(увати свою дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати
iгltлим зацiкавленим сторонам. Керiвництво КомпанiТ аналiзус BapTicTb капiталу та ризики, щО
гtllитаманнi його складовим.

Осгlовними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocTi чистих
активiв i1tститутiв спiльного iHBecTyBaHllя та порядок, строки подання та скJIад iнформаuii про

результати дiяльностi та розрахунок BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання е,

вillповiдtlо, рiLltення НltllПФР вiд 30.07.20l3 р. Nl l336 кПро затвердження ПолоrIсення про порядок
визllачеI]ня BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвестування> (iз змiнами) та рiшення
НК1_1ПФР вiд 02.10.20l2 р, JФ l343 кПро затверд}кення Положення про порядок складання та

розкритl,я iHtPopMauiT компанiями з управлiння активами та особами, що здiйснюють управлiння
активами tJедер)I(авних пегtсiйних (lондiв, та подання вiдповiдних документiв до Нацiональнот koMiciT з

lliгtних паперiв та фонлового ринку) (iз змiнами).
BapTicTb tIистих активiв - величиllа, що визначасться як рiзниця мiяt сумою активiв iнСтитутУ

сrliльного iнвестування з урахуванням'lх ринковоТ BapTocTi i розмiром зобов'язань iнституту Спiльного

Показник
значення пок€lзника станом на

31.122020 р, З1.|2.2019 р.

Сума активiв, грн, 520 650 652,з0 4\5 966 1з0,40

Сума зобов'язаt-lь, грн. 260 5вв ]90,8,| з21 40з 005,73

13apl,icTb чистих акl,ивiв, грн, 260 06l 86l ,43 94 56з |24.6,7

I(irr bKicTb i н вестицiйrrих сертифiкатiв, що
з}Iаходяться у обiгу, од. 2 000 000 2 000 000

IloM iнальна BapTicTb одного iнвестицiйного
ссртиr|l iка,га. г|)н. 1,00 1,00

Вар,гiсть чистих активiв Фонду в розрахунку
IIа один iнвес,гицiйгrий сертифiкат, грн. l30.0309 4,1,28\6

BapTicT,b чистих активiв Фогrду в розрахунl(у на один iнвестицiйний серТифiкат бiльШа йОГО

t toM i rtал ьгlоi BapTocTi.
ГIротягом звiтгtого перiолу не вiдбувалося первинного розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв.
I] и пл ати учасн и кам (ли вiленди) не здi йснюваJI ися.

htQloplttarlilt ulоDо склаdу пtа розмiру вumрап1, якi вidшкоdовуюпхься за рахунок акпluвiв Фонdу.

вимоги що/lо складу та розмiру витрат, якi мояtуть бути вiдшкодованi за рахунок iнституту спiльного

ittBecl,yBattttrI, встаtlоt]ленi рirшенням НКI_{ПФР вiд l3.08.20l3 лЪ 1468 кПро затверд2кення Полохtення

I|l]o cl(Jlal1 r,а розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвестування>

(iз змirrапли). Так, максимальний розмiр винагороди компанiт з управлiння активами венчурного фоrду,
po:lpaxol}a1,1oi' у спirзвiдr;ошеннi до BapTocTi чистих активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання, не може

перевищувати l0 вiдсоr,кiв середньорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання

пl]о,гягоl\,I с|littаttсового року. lнtлi витрати (KpiM винагороди компанiТз управлiння активами, податкiв та

зборiв. пеllе2lýдчgl;их заl(оt]одавством УкраТни) не повиннi перевищувати 5 вiДСОТкiв СеРеДНЬОРiЧНОТ

вар,гостi L|ис,гих atcTtaBiB iгlституту спiльl-tого iнвестувангIя протягом фiнансового року. Загальна сума

BllTpaT, яtti вiлшttодовуtоться за рахунок активiв Фонду за звiтний перiод, Складас '1206З6,09 ГРН., В Т.Ч.

cyN4a виllагоро/lи KoMпarlii з управлiння активами - 45'l44З,79 грн. (що складае 0,2'7 % вiд середньорiчl;оТ

вар.госr,i tlисl,их актиtзiв iнституту спiльного iнвестування), сума iнших витрат (оплата послуг банкiвськоi

усl,аlIови, депозитарitо, аудитора, HoTapiyca, торговця, бiprr<i, оцiнювача, iнформачiйнi послуги) -
irrзtqz,зо r-prl. (rrro складае о,|6оh rзiд середньорiчноi BapтocTi чистих активiв iнституту спiльного

iнвестуваtлня). OTrKe, сI<лад та розмiр витрат Фонлу вiдповiдають вимогам законодавства про дiяльнiсть
i t-tс,гитутi в сп iл ьного it tвестування.

IнrРорл,tсп,list tllodo BidlloBidrtocпti розлоiру а,кпluвiв Фонdу мiнiл,tальнол,tу обсяzу акпluвiв. Вимогами ч.
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встановлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинеН ДорiвнIоt]ати
1250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом 1.1a день ресстрацii'ФоlIду
(l8.10.2016 р. - 1 8lЗ тис. грн.). Розмiр активiв Фонду складае 52о 65l тис. I.p}I., Lllo перевиtцус
мiнiмальний обсяг активiв Фонду.

Iнфорл,tаъliя tцоdо iнвеспlulуiйноi' полimuкu. Iнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмirrlенtti
коштiв спiльного iнвестування Фонду в активи, скJIад та структура яких не cyпepella1.b чиlJl]ому
законодавству iякi, на погляд особи,.яка здiйснюс управлiння активаN/lи, забезпечуlоть оп1имальне
спiввiдношення MilK Тх дохiднiстю та надiйнiстlо. OcHoBHi напрями iнвестицiйноТ дiяльносl.i, ризики,
що пов'язанi з iнвесryванням та обмеження iнвестицiйноi дiяльностi Фонду l]изначаlоться його
Iнвестицiйною декларацiею.

Подii пiсля дати

вiдбулися подiТ, якi б могли
ня користувачiв.

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Затвердлtую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepiT А J\Ъ 00З519)

м.п.

Г. Ю. Баскirl

I. В. I-1aKotle.ttIa

В. О. Озераr-l

HcoBol звlтностl
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Мiж датою скJIадання


