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АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВОК
(ЗВIТ НВЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо рiчноi фiнансовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
недиверсифiкованого виду закритого типу <<Схiд-Захiд iпвест>), активи якого
перебувають в управлiннi ПриватIIого акцiонерного товариства <<Компанiя з

Управлiння активами <<Карпати-iнвест)> станом на 31 грудня 2020 року

Adp есаm ау d umор сь ко zо в uсно в ку :

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства <<Компанiя з

управлiнIIя активами <Карпати-iнвест>>.

Звiт з аудиту фiнансовоi звiтностi

fумка
Ми провели аудит фiнансовоI звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фо"ду недиверсифiкованого виду закритого типу <Схiд-Захiд iHBecT> (надалi -
ФОНД), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан ФОНДУ станом на 3l грудня
2020 р., i звiту про сукупний дохiд за2020 piK, звiту про змiни у власному капiталi
за 2020 piK, звiту про рух грошових коштiв за 2020 piK та примiток до фiнансовоТ
звiтttостi ФОНДУ, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик
Фонду.

На нашу д}мку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в

ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня 2020 р., його

фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае

i вимогам законодавства Украiни, що регулюс питання бухгалтерського облiку та

фiнансовоТ звiтностi.

," Основш dля dумкu
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,

аудиту, оIляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в

якостi нацiональних згiдно з рiшенням АудиторськоТ п€LгIати Украiни вiд
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08.06.2018 р.
(переглянутий)

Jrlb 361, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту
ООФормування думки та складання звiту щодо

(мсА) 700

фiнансовоi
звiтностi", 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi нез€Lлежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi KoMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку (FКIЩФР) "Про затвердження Вимот, до
аудиторського висновку, що подаеться до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку при розкриттi iнформацiТ про результати дiяльностi iнститутiв

спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та

компанii з управлiння активами" вiд 11.06.201З р. JФ 991. Нашу вiдповiдальнiсть

згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за

аудит фiнансовоi звiтностi>> нашого звiту.

Ми е незЕuIежними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнародним
Кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти

нез€Lлежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс

РМСЕБ>) та етичними вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого аудиту

фiнансовоi звiтностi, а також виконzulи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi

доказII е достатнiми i прийнятними для використання ik як основи для нашоi

Думки.

Су mmев а н е в uз н ач ен iсmь, лц о с mо су €mь ся б ез п ер ер в н о сmi d iял ь н о сmi
Звертаемо увагу на ситуацiю щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язаноi iз

запровадженням урядом Украiни обмеженъ, встановлених пiд час карантину у
зв'язку зi спаJIахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникас

невизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрАТ КУА <Карпати-

iHBecT>> продовжувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФОНЩУ за

справедливою вартiстю. Вплив такоi майбутньоi невизначеностi наразi не

можливо оцiнити. Нашу думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоi
звiтностi iз врахуванням з€Lзначеноi невизначеностi не було змiнено.

Iнша iнформацiя
Наша думка щодо фiнансовоI звiтностi ФОНДУ не поширюеться на iншу

iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ

iншоi iнформацii. Система бухга-птерського облiку ФОНДУ е адекватною. У
ФОНДI застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аулитх). Система

управлiння ризиками ФОНДУ е прийнятною.

ТексtпцьоеоdокуменmупidеоmовленоДуdumорськоюфiрмою "УкрЗахidДуd'um", II.01.202 l
Вuкорuсmання mексmу у цiлому або у часmuнi без пuсьtиовоi зzоdu не dозволяеmься.
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Ключовi паmання ауdаmу
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за

поточниЙ перiод. I-{i питання розгляд€tлися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi
звiтноотi ФОНДУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неТ; при цьому ми не

висловлюемо окремоi думки щодо цих питань.

Вidповidальнiсmь управлiнськоzо персоншuу mа muх, Kozo наdiлено
н а йв uuq шм u по в н о в aJtc ен ням ll, з а ф iH ан с о ву з в imHi сmь

Управлiнський персон€ш ФОНДУ несе вiдповiдальнiсть за складання i

достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролIо, яку управлiнський персон€Lл визначае потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJI ФОНДУ несе

вiлповiдальнiсть за оцiнку здатностi ФОНЩУ продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та

дiяльностi як основи для

управлiнський персон€LJI або планус лiквiдувати
або не мае iнших реzIJIьних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФОНДI, несуть

вiдповiдальнiстъ за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОНЩУ.

В id по в id allbHicmb ау d umор а з а ау d аm ф iHaHc о в o'i з вimно сmi
Нашими цiлями с отримання обцрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть ФОНДУ у цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок

шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, коли

воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони

вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано

очiкусться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi ФОНДУ.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо

професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з

аудиту. KpiM того, ми:

використовуючи

бухгалтерського
припущення про безперервнiсть

облiку, KpiM випадкiв, якщо
ФОНД чи припинити дiяльнiсть,
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- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi
звiтностi ФОНДУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконусмо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi

док€lзи, що е достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашоi

думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,

нlж для викривлення внаслlдок помилки, оскlльки шахраиство може включати

змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування

заходами внутрiшнього контролю;

- отримуемо розуIчriння заходiв внутрiшнього контролю ФОНДУ, що
стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали

обставинам, а не для висловлення думки щодо
внутрiшнього контролю;

ефективностi системи

- оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФОНДУ та

обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених

управлiнським персон€LJIом ;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персон€шом ФОН,ЩУ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для

бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторсъких доказiв, робимо
висновок, чи icHyc суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що може

поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi cyTTeBoi

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi ФОНДУ або, якщо TaKi

розкриття iнформацiI е нен€Lлежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки

rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.

BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити ФОНД припинити свою

дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi

ФОНДУ включно з розкриттями iнформацiТ, а також те, чи пок€вуе фiнансова
звiтнiсть операцii та подiТ, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти

достовiрного подання.

Ми повiдоплляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФОНДI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час

проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, включаючи буль-якi cyTTeBi

недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФОНДI, твердження, що ми викон€ши вiдповiднi етичнi вимоги щодо

ТексmцьоеоdокуменmупidеоmовленоДуdttmорськоtdфiрлtою"УкрЗахidДуdum", 11.01.202 1

Вltкорuсmання пхексmу у цiлому або у часmuлti без пuсьпtовоi' зzоdu не dозволяеmься.
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нез€Lirежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки Й iншi питання, якi могли б

обЦрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незаJIежнiсть, а також, де

це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено

найвищими повноваженнями у ФОНДI, ми визначили Ti, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е

ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне

розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаемо,

що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB

громадськостi.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi BidoMocmi про iнвесmuцiйнuй фонd:
Повне наймеIrування: Пайовий венчурний iнвестицiйний фо"д

недиверсифiкованого виду закритого типу <Схiд-Захiд iHBecT> (надалi - ФОНД).
Тип, вид та клас ФОНЩУ: закритий тип, недиверсифiкований вид.

,Щата та номер свiдоцтва про внесення ФОНДУ до еДРIСI:2|.02.2019 року
J\b 007l6"

Реестрацiйний код ФОНЩУ за СЩРIСI: 2ЗЗ0071,6.

Строк дiяльностi ФОНЩУ: 20 poKiB

OcHoBHi BidoMocmi про компанiю з управлittня акmuвалtлl:

Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <<Компанiя з

управлiння активами <<Карпати-iнвест> (надалi - КОМГIАFIIЯ).
Код за еДРПОУ: 223347 53.

Види дiяльностi за КВЕЩ: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), трасти,

фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти (КВЕЩ - б4.30), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕД -
66.19) та консультування з питань комерцiйноi дiяльностi й керування (КВЕД -
70.22).

Мiсцезнаходження 790|8, Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького,

буд.2За.

Тексm цьоео dокуменmу пidzоmовлено Дуdumорськоtd фiрмою "УкрЗахidДуdum", l ].01.202]
Вuкорuсmанilя mексmу у цiло,+lу або у часmuнi без пuсьмовоi зеоdu не dозволяеmься,
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1. Вuсловлення dумкu лцоOо розкрummя
зобов'язання mа чuсmuй прабуmок (збumок)

iнформацii про акmuвu,

1.1. Оцiнка та визнання фiнансових iнвестицiй на дату балансу здiйсненi

ФОНДОМ вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти) та МСБО 28

<<Iнвестицii в асоцiйованi та спiльнi пiдприемства).
На дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi

облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприемств, облiковуються

фiнансовi iнвестицii (ТзОВ "КИiВСЬКА ДЕВЕЛОПМЕНТ") на загаJIьну суму
10 З95 тис. грн. у 2019 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ, якi облiковуються за

методом участi в капiталi iнших пiдприемств, у ФОНДI були вiдсутнi.

На дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй (iнших

фiнансових iнвестицiй) облiковуються фiнансовi iнвестицii (ТзОВ

"Екобiзнесфiнанс", ТзОВ "KOPBIH ПРАIh4") 
"а 

загапьну суму 5 444 тис. |рн.,

що на | 256 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.
На дату балансу у складi поточних фiнансових iнвестицiй облiковуються

майновi права на загальну суму З 720 тис. |рн., що на 12 964 тис. грн. менше, нiж

у 2019 р.
1.2. Оцiнка та визнання дебiторськоi заборгованостi у ФОНЩI здiйснюеться

вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", з урахуванI{ям
особливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоi заборгованостi

встановлених iншими МСБО (МСФЗ).

У складi iншоi поточноi дебiторськоi заборгованостi

дебiторська заборгованiсть за внесеними додатковими вкладами

капiталу ТОВ (АГРОДIМ (ЧИСТI РОСИ), ТОВ (ВIНГРЕЙ{),
прАЙм), тов (дютЕкС), ТОВ (ФУДТОРГ ЗАХIД), за нотарiальнi послуги

Василенко К. О., за iнформацiйнi послуги Агентства з розвитку iнфраструктури

фондового ринку УкраТни, депозитарнi послуги ПАТ <Нацiональний депозитарiй

Украiни>> у cyMi 27 4Зб тис. грн., що на |7 04I тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

ФОНДОМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi у cyMi 166 тис. грн.

1.3. Грошi та ix еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв

ФОНДУ, на звiтну дату скл€uIи 30 тис. грн., що на 27 тис. грн. бiльше, нiж у 20t9

р., що пiдтверджено даними банкiвськоi виписки з з депозитного рахунку ФОНДУ

у АТ 'ОПРИВАТБАНК" на звiтну дату.
1.4. Оцiнка та визнання необоротних активiв, утримуваних для продажу, та

груп вибуття на дату Балансу здiйсненi ФОНДОМ у вiдповiдностi з вимогами

МСФЗ 5 кНепоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть)).

Тексm цьоzо dокуменmу пidzоmовлено Дуdumорськоh фiрлtоtо "УкрЗахidДуdum", ] 1.01.202 I
Вttкорuсmання mексmу у цiлолlу або у часпluнi без пuсьtиовоi зеоdu не dозволясmьсЯ.
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до статутного

ТоВ (KOPBIH
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НеОбОРОТнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття (квартири) склали
l57 тис. грн. У 2019 р. необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи
вибуття у ФОНЩI були вiдсутнi.

1.5. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено ФОНДОМ
ВiДповiдно до вимог роздiлу II "Особливостi бухгалтерського облiку власного
капiтагry, iнстиryтiв спiльного iнвестування" Положення про особливостi
бУХгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
ЗаТВеРДЖеноГо рiшенням НКI]ГIФР вiд 26.|\.2013 р. Ns 2669, зареестрованим у
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 19.|2.2013 р. за Ns 2156124688 (iз змiнами).

ФОНД на дату Балансу мае пайовий капiтал на суму 50 000 тис. грн.
IНвестицiйнi сертифiкати ФОНДУ випущено на сумарну номiнальну BapTicTb
50 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску iнвестицiйних сертифiкатiв,
засвiдчене НКLЩФР, ресстрацiйний номер 001738 вiд 14.03 .2019 р.). Iнвестицiйнi
Сертифiкати ФОНЩУ розмiщено на сумарну номiн€Lльну BapTicTb 10 530 тис. грн.
Неоплачений капiтал ФОНЩУ становить 39 470 тис. грн.

1.б. Нерозподiлений прибуток ФОН,.ЩУ станом на Зt.|2.2020 р. становить
13 869 тис. грн., що узгоджуеться iз залишками нерозподiленого прибутку на
ПОчаТок звiтного року 2 9t7 тис. грн., сумою чистого прибутку вiдображеного у
звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за 2020 р. (14 l52 тис.
Грн.), якиЙ визначений згiдно з вимогами МСБО 1 "Подання фiнансовоi
звiтностi" та виплаченими дивiдендами на суму 3 200 тис. грн.

t.7. Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл III Пасиву балансу)
ФОНДУ складають 22 783 тис. грн., що становитъ 48,29 Yо вtд заг€шьноi суми
пасивiв.

..Що складу
- поточну

поточних зобов'язань ФОНЩУ вiднесено:
кредиторську заборгованjсть за товари, роботи, послуги за

розрахунками з бюджетом

дiлянки) - б тис. грн. У 2019

р. поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у ФОНДI
була вiдсутня;

- поточну кредиторську за одержаними авансами за

тис. грн., що на |2 832 тис. грн.

заборгованiсть

послугами зберiгача ПАТ АКБ "Львiв", за винагородою КОМПАНIi у cyMi 1 тис.
грн., що на 15 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.;

- потоtIну кредиторську заборговаrriсть за

(податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТ

забезпечув€uIьними платежами у
бiльше, нiж у 20119 р;

- iHrпi поточнi зобов'язання
ТзОВ "KOPBIH IPAIIM" у cyMi 1

cyMi 22 775

за придбаною часткою у cTaTyT}IoMy капiталi
тис. грн., що на 10 З75 тис. грн. менше, нiж у

Тексm цьоzо \окул,tеtttпу пidеоmовлено Дуdumорською"фiрлtою "УкрЗахiёДуdum", 1 t.01.202 l
Вuкорuспtаttня mексmу у цiлолtу або у часmuti без пuсьмовоi зzоdu не dозволяеmься.
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2019 р.
1.8. Щоходи ФОНДУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про

сукупний дохiд) за 2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог МСБО (МСФЗ).

,Щоходи ФОНДУ на загаJIьну суму 43 380 тис. грн. характеризуються наступними
показниками:

- iншi операцiйнi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв за з€Lлишками

коштiв на поточному i депозитному рахунках) - 57 тис. грн. У 2019 р. iншi
операцiйнi доходи у ФОН!I були вiдсутнi;

- iншi доходи (доходи вiд реалiзацii форварлних KoHTpaKTiB, корпоративних
прав, необоротних активiв, утримуваних для продажу, доходи вiд дооцiнки

фiнансових iнвестицiй) - 4З 323 тис. грн., що на З9 065 тис. грн. бiльше, нiж у
2019 р.

Оцiнка та критерii визнання витрат ФОНДУ за 2020 р. вiдповiдають
вимогам МСБО (МСФЗ). Витрати ФОНДУ на загапьну суму 29 228 тис. грн.

характеризуються наступними пок€lзниками:

- адмiнiстративнi витрати - 206 тис. |рн., що на 95 тис. грн. бiльше, нiж у
2019 р.;

- iншi витрати (собiвартiсть реалiзованих форвардних KoHTpaKTiB,

корпоративних прав, уцiнка корпоративних прав, акцiй, втрати вiд зменшення

корисностi активiв, собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв, утримуваних
для продажу) -29 022 тис. црн., що на 27 829 тис. |рн. бiльше, нiж у 2019 р.

Чистий прибуток ФОНДУ у cyMi |4 |52 тис. грн. сформований за рахунок
збитку вiд операцiйноТ дiяльностi ФОН.ЩУ у cyMi -|49 тис. грн. та прибутку вiд
iнвестицiйноТ дiяльностi ФОНЩУ у cyMi 14 З01 тис. грн.

Вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та балансовий

прибуток (збиток) ФОНДУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного

облiку.

1.9. Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФОНДУ вiдповiдае

вимогам ст. 49 Закону Украiни "Про iнститути спiльного iнвестування"
вiд 05.07.20|2 р. JФ 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКIJГIФР вiд
30.07.2013 р.J\Ъ 1336, заресстровано в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 21.08.201З р.
за Ns 144412з976.

1.10. Активи, що перебувають у портфелi ФОНЩУ становлять 47 182 тис.
, грн., структура яких представлена наступним чином:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ, якi облiковуються за методом учас,гi в

капiталi iнших пiдприемств - 10 395 тис. грн. (22,03 %);
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- довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) - 5 444 тис.
грн. (1 |,54 Yо);

- поточнi фiнансовi iнвестицii - З 720 тис. грн. (7,89 %);

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 27 4Зб тис. грн. (58,15 %);

- грошi та ik еквiваленти - 30 тис. грн. (0,06 %);

-необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття - 157 тис.
грн. (0,33 %).

Склад та структура активiв, що перебуваIоть у портфелi ФОНДУ, вiдповiдае
вимогам ст. 48 Закону Украiни ООПро iнститути спiльного iнвестування"
вiд 05.07.20|2 р. jФ 5080-И (iз змiнами) та Положення про склад та структуру
активiв iнституту спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКIЩIФР вiд
10.09.2013 року М |75З, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
01.10.2013 р. за JrlЪ 1689124221 (iз змiнами).

1.1 1. Сума витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв ФОНДУ
(98 З56,19 грн.), не перевищуе 5 % середньорiчноI BapTocTi чистих активiв

ФОНДУ протягом фiнансового року, яка становить 425 54|,71 грн. та вiдповiдас
Положенню про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок
iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням НКLЩФР вiд
13.08.2013 р. Jф 1468, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицiI Украiни 03.09.2013

р.за J\Ъ 15|6124048.

мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii ФОНДУ
(2|.02.2019 р. - 5 2|6 250 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
пiдстави для лiквiдацiI ФОНДУ вiдповiдно до ч. 2 ст. 41 Закону Украiни "Про

КОМПАНIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначаеться

Наглядовою радою. OcHoBHi завдання, функцiI, порядок органiзацii та проведення

робiт службою внутрiшнього аудиту ФОНДУ регулюеться Положенням про

службу внутрiшнього аудиту Приватного акцiонерного товариства "Компанiя з

управлiння активами "Карпати-iнвест", що затверджено Наглядовою радою
КОМПАНIi (протокол засiдання Ns 2Зl|2 вiд 28. |2.2012 р.).

2. [опомiаtсна iнформацiя
2.|. У процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi ФОНЩУ,

нами не встановлено пов'язаних осiб ФОНДУ (частка ФОНДУ не перевищуе 20 Yо

Тексm цьоzо doKyMertmy пidzоmовлено Дуdumорськоюфiрмою "УкрЗахidДуdum", l I.0].202]

iIrститути спiльного iнвестування" вiд 05.07.2012 р. J\гэ 5080-U.
1 . 13. Для проведення внутрiшнього аудиту (контролю) ФОНДУ у

Вuкорuсmання mексmу у цiлом1, або у часmtллti без пuсьмовоi зzоdu не dозволяеmься.
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i бiльше статутного капiтаrrу).

2.2. Вiдповiдно до МСА 560 <Подii пiсля звiтного перiоду> у процесi
виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi ФОН.ЩУ, нами не встановлено
подii пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан.

2.3. Вiдповiдно до МСА 240 кВiдповiдальнiсть аудитора, що стосуеться
шахраЙства, при аудитi фiнансовоi звiтностi>> аудиторський ризик суттевого
викривлення фiнансовоТ звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,

iдентифiкований та оцiнений як середнiй та складаеться з: властивого ризику
(середнiй piBeHb), ризику контролю (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середнiй piBeHb).

3. OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрму
Повне найменування: Госпоdарське mоварuсmво з обмеэюеною

Bi dпо в i d qл ь н i с mю, ау d um ор с ька ф ipпta " Укр З ах i d Ду d um " .

Код за еДПОУ: 20В33340.

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру аудиторських фiр,
та аудиторiв, виданого АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв
ауdumорськоi' diяльносmi ]ф 054I Bid 2б,0I.2001 р,

Вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Реестру

аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi: "Суб'€кmLt ауdumорськоi'
diяпьносmi"; "Суб'€кm,Lt ауdumорськоi diялlьносmi, якi .маюmь право провоdumu

обов'жковuй ауdum фiнансовоi' з вimносmi " .

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,

виданого АПУ: Свidоцmво про вidповidнiсmь сuсmеJиu конmролю якосmi NЬ 0600,

вidповidно do рiъuення АПУ Bid 26,05.20Iб р, М 325/5.

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку,

та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ:
Озеран Волоduмuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepit А М 003519, вudанuй

25.06.1998 р., у Реесmрi ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоi' diяльносmi: розdiл
кАуdumорu> Ns I009б2.

Тuвончук Олексiй Iвановuч, серmuфiкаm cepii' А ]VЬ 000В47, вudанuй

29.02.199б р., у Peecmpi aydumopiB mа суб'екmiв ауdumорськоi' diяльносmi: розdiл

l0
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Фактичне мiсцезнаходження юридичноI особи: 790] ], fut. Львiв, вул,

Руmковuча, 7, офiс 1 1а.

4. OcHoBHi BidoMocmi про умовu dozoBopy на провеdення ауdumу

Аудиторська перевiрка проведена Аудиторською фiрмою "УкрЗахiдАудит"

згiдно з договором }lb 11 вiд 25 лютого 2019 р.
Аудит було розпочато 28 грудня 2020 р. та закiнчено 11 сiчня 2021 р., про

що складений акт приймання-здачi виконаних робiт.

Фiнансовi звiти ФОНДУ наведенi у додатках.

Дудиторський висновок вiддруковано у двох примiрниках, з якиХ оДИН

передано ФОНДУ, а другий з€tлишаеться Аудиторськiй фiрмi.

Аулитор (сертифiкат cepii А }l9

Генеральний длIректор,

Аудитор (сертифiкат cepii А Ns

м.п.

О. I. Тивончук

. О. Озеран

Аулиторський висновок наданий

'/,
(
t9
\
ýо

Ич
;ý
!:/
,:(

11 сiчня 202]r

k*ror r.l*ro dolq;leHmy пidеоmовлено Дуdumорськdю фiрлtою "УкрЗахidДуdum", 11.01.202 1

вttкорuсmання mексmу у цiлому або у часпltlнi без пuсьмовоi зеоdu не dозволяеmься.
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Долатоr< I

ло Наttiоttшьttого положеllllя (стаrlларry) бухгалтерського облiку

| "l]агмыri пимоги ло (littattcoBoi зпiтltостi"

ПiлприспrствО ПВIФ "Схiл,Захiд irrBecT" ПрАТ КУА "Карпати,iltвест"

Територiя пt. Львiп, Змiзllичtrий райоll
Оргаrriзаltiйllо-прапова форма госполарюпаIlIlя - aKttioIteptle топаристпо

Вил еtсоtlошliчttоi лiялыrостi управлitlttя фоttлами
(|ерелltя кiлt,кiсrr, праttiпttикiв|

Алреса, телефоrr 790l8, м, Лr,пiв, вул, Голопаtu,кого, 23а, (032)242-rlЗ-06

олиrrиtrя випriру ; тис, грlt. без лесяткопого зliака (oкpiM розлiлу lV Звiry про фillаllсовi результати (ЗПiry ПРО СУКУПrrИЙ ЛОХiЛ) (tboPMa NЧ 2),

г,llоtttовi показtlики якого llаRолятl,ся п фиRllях з копiйка[lи).

С)клалеtrо (зробити позllачl(у "\"' у вiлповiлrriй клiтиtrlti)

за поло){еllllяNlи (стаttлартапrи) бухгмтерсl,кого облiку

за лtilсttаролttими стаItлдртаь{и (littattcoBoi зпiтttостi

Балаttс (Звiт про фiнансовий стан)

на 3l грудня 2020 р.

ФормаNо l кодзаДкУд Г lS0l00I -l

Даm (piK, мiсяltl,, ч

за €jДРПОУ
за КоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕД

Коли
21.01.0I
22334,753

46l0l36300
230

66,30

дктttп Кол рялка
на початок

звiтllого псоiо
НR Kitrclu,

l 2 4

. HcoбoDoTtti aKTltBtt

llellaTeDiu1,1ti аюиви; l 000 0

l00 l 0 0

lIакопичеllа амортизаltlя l 002 0 0

НезапеutItеlti капiтшt,tti ittBecTиrtii I005

l0l0
паtlтiстt, l0ll

зl loc l0l2
l trвсстиttiйttп t tepl,xolticTl, 0l5
/Iовгостltlковi бiологiч t ti аttти ви l 020

,Д,овгосllокопi фirrаr rсопi ittпестиlui:

якi облrкоп\,tотt,ся ]а меIоло[t \,,tncri в кзпiтшi itttttиx пiлприtrtств
l 0з0 I 039

itrrrli фirrаttсопi itlвестиltii l 0]5 6700 544,]

Допгостtlокова лебiторська заборгоqа l 040 0

вiлспочеtti полаткопi аtсиви l045 0

l ttIIti tlеоборотlti аmиви l 090 (.)

усього за tlозлiлопt I l095 6700 l5839

l l. С)боDотrli ttKTlrBrl

Jапаси l l00 0

lотtlчtti бiологiчlti аtсиви l0

Дебiторсl,ка заборговаttiсть за пролукrtiю, товари, роботи, послуги: l25 0

Щебiторська заборгопаtriсть за розрахуt llсами:

за Rилаllими аRаIlсами l lз0 0

з бюлrtсетопt l l35

т,ч, з полатку tla при6l,ток l l36 0

з lIаDахоRаllих лохолlR l40

l ttttta поточtlа лебiторсt,l<а заборговаttlстt, l l55 l 039j 214з(

Поточtli tbittattcoBi ittnecT l l60 l 668.] зl2с

Гроlrri та ix е l l65 3(

рахl,ttltи в баttках l l67 ]0

и пrайбчлtiх пеоiолiп ll70 0

l lllll oooDoтllI акти|!и l l90

}/сього ra llоlлi.попr ll l95 27082 Jl l86

III. Нсоборотrri яктllRltt yтpllNlyпatti пля пролпжli
та г|ll,пlt вttб),ття l 200 0 l57

Бц.l ц ttc, I зl)() 33782 47l ll2

.]

пeDBlclla RaDTlcTl,



/ llit Kittcttl, звiтltого

I. []лпacltltit капiтал

капiтм у лооttittt<ах

Ill. Поточrli ]обоR'я]лltllя i зttбсзпсчсttttя

Поточl la l(релиторс1,1(а заборгоRаl llcTb за:

tli забезпечеtttlя

lttttti поточtti зобов'

Усього за tlозлirlопr III
IV. l]обоп'язаrtrrя, пов'п]ittti ] IlcoбopoтlIltNlIl aKTllDaýlli,

"ffifuи.гнмп

kЛrоr9

К%*9Дr$!)
F,/ .л. \Ф+7 f l \у

|)'l L, vаrа \-

з",}116Сл*

КерiвtIик

Головttий бухгалтер

\1,п.

Затвсlэдltс\,tо:

Гсttсралыlиii дирсктоl)
аулитор (серти(liкат А

11, п,

Г. К). Баскirr

l. В, Накоltечllа

В, О, Озсраtt



/

!ата (piK, ьtiсячь, число)

Пiлприсмство ПВlФ "Схiд-Захiд irtBccT" ПрДТ КУд "l(арлати-irrвсст" за €]дрпоу

Коди
21,01,0l

22з347 53

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

ФоршlаNrr2 кодзаДКУД @

I. ФlнАн(jовl рЕз},,ц bT,,\],I,I

II. суl{упниЙ дохIд

l lI. Ел Ei\4 EHT1,1 оп ЕрАцIii l I I{x B1,1],PAT

(]таттп lio,1 ря,lка .}а звiтrrий перiол 1}а поперелrliй перiол

I ) J 4
LIистий дохiд вiл рсалiзачli пролукчli (rоuарiо.р!ýЦ.лggдуl 2000 0 0

]обiвартiсть рсмiзоваttоI пролукчii (ToBapiB, робrт, послуг) 2050 0

Валови й:

ппибчток
2090 0 0

збиток 2095 0

lttшi опсDацiйlti доходи z 20 51 0

Ддмilliстративlti витрати ) 30 206 lll
витрати tta збут

") 50 0

80 0

tDi lt tt llcoBtt ii ре }},л bTllT вiл oIrepa ttii,i lloT дiяльltостi:
прибуток 2l90 о

збиток 2l95 14с, lll
!охiл вiл участt в капiталi 2200

lttшi (littattcoBi дохоли 222о 0 7

llшl доходи 2240 4з 425tl

tDittattcoBi витрати 22 50 0

l] кап lта,гI 2255 0

lltLlti витрати z21o 29022 l l9з

(D i ll tt ll со в tl ii ре }),л ьтат до о п олllтк), tltl ll ll я :

п пи бчток 22 90 l4l 52 296 l

збиток 2295 0 0

Витрати (дохiд) з податку tta прибуток 2]00 0 0

Прибуток (збиток) вiл припиttelltli дiялыlocTi пiсля оподаткуваtttlя 2 ]05 0 ()

Llпстltй фilrallcoBltii 1rез,|,льт:rт:

п рибуток 2350 l4].52 296l

зб иток 2з55 0 0

Стаття l{ол ряitка ]а звiтltпй перlол }а псlпереirtliii перiол

l , 3 4

Дооцittка (уцirrка) tlооборотttих активtв 2400 0 0

Досlцjttка (уцirrка) dlittallcoBиx ittcTpylvlcttTiB 2405 0

|{акtlличсtti KypcoBi рiзltицi 24 l0 о {

LlacTKa ittшого сукупIlого доходу асоцiйоваllих та спiлыtих пiдд!I9\4!ц 24l 5 0

Iltший сукупtlий дохiд 2445 0 0

l tl ttt lt ii cr, г\,п ll и ii лоriд до опола,I,к\,вr1 ll llя 2"l50 0

Податок tta прибl,ток, лtlв'язаttиii з ittшим сукупllиl\,1 доходом 2455 0

Ittttlltii сt,к\,пttиii дохiд пiсля 0l|одптк),ваllllя 2"{60 0

(]r,кt,пtlпй дохiл (сr,пrа рядкiв 2350,2355 та 2460) 2"l(l5 l4 l ,52 29(j l

[Ia iiпtetll,BaIl rtя показll ll ка l(ол рялка .}а звiтrtttй перiол l}а попереаttiii перiол

1 ) J 4

Матсрiалыti затрати 2500 0

Витратt,t tta оплаry лрацi 2-505 0

Вiдрахуваttttя tta соцiалыti заходи 25 l0 0

дмортизацiя 25l5 0

lt tшi опсllачiйt ti вllтрати 2520 20(l lll
Разоrt 2S50 206 lll

L,,,,i п.пплlliйlri

(,

с

(



Iч. ро:}рАхунок поI(А:}I,1икIв прI,1Б),тковос1,1 Аl(цIЙ

Нttзва cTaTTi Кол рялка l}а звiтlrпii перiол l}а поtIерелlliii псрiол

l ) 3 4

Ссрсдttьорiчltа кiлькiсть простих акцlй 2600 0

Скориговаttа ссllслttьорiчttа кiлькiсть простих акцlй 2605 0 0

LIистий пDибчток (збиток) tla олttу просту акчiю 26l0 0,000000 0,000000

Скориговаtlий чистий прибуток (збиток) tla одllу проrcry акцiю 26l 5 0,0о0000 0"00000с

дивiдсttди lta одltу просry акцiю 2(-l5! 0,0000о0 0,00000о

ffi1;
Ф
--\
,rry,
/l

(ф,

KcpiBt t ик

I-tlлtlвl t и й б),х глптср

м, п,

Затверлжуrо:

Генеральний директор
аудитор (серти(liкат ДПУ cepii

N,l. п.

5
&

\
z
lTl>ltE
ý
Ё/
//

Г, К), Баскilr

L В, Накоttсчttа

В. О. Озераrr

Z,fЁщ"iN W,,с2JY
у



Пiлпllислtство ПВlФ "Схiл-Захiл illBecT" ПрАТ КУА "Карпати,illRест
Лата (piK, Mic., число)

за еДРПОУ

(за прямипl мстодом)

ФорNlа N9 З кол за ЛКУЛ

Звiт про рух грошоRllх коштiв
за 2020 р. Г-ТsOrТй

l. Рух KolllтiR у рсзультптi олсрлrtiйrlоj лiялыrостi

алхолпiеIillя пlл пtдсоткlв за залиltl](м

LI ч с пt t t it рух ко пr п l i в в io о п а р а цi it н oi' d iял ь н о с пti
l l. Рl,х KotrrTin у рсзl,лr,тятi itlBccTttttiitltoi лiяльttостi

Надхо,t iсIlllя вiл реалiзаrtii;

Налхола;еttttя вiл отрипtаl tих;

LIчсmчй р_||х Ko1.1пliB BiO iнвеспчtliйно[ diяльноспti
l I. Рух KorrrTiB у рсзультатi фittа|lсOвоТ лiялы|остi

LI ч с пt ч il p.y.l ко ul 11 l iB в i d tll i t t о п со в oi 0 iял ь t t о с пti

i tlvx kolllTiп за звiтllrlii

йfufr,Б,;
Ёщз

Ю. Баскilt

в, Наttоttечttа

В, О, Озеран

Керiпlrик

Голопttий бухгалтер
м, п.

Затверлlкуlо:

Генеральний лиректор
аулитор (сертифiкат АПУ cepii

м. п,

Витрачаttttя lla оплат),:



Вllлучс-

ltrlil
капiтял

Рсзсрв-
llIIit

кttпiта.п

1lлрссст-

роRа t tlil"l

капiтал

КорttгупRllllя:
змitrа облiковоi
пол iтики

Дооttittка (yrtittKa)

()1,пtа чистого прибутlсу,

llшc}lclla ло бюл?l(ет), Riл-

алLllе ]аохочеllllя

lttltti злtiltи в капiтui
Прилбаttllя (пролаж)

ltеltоllтролl,оRаltоi частки в

paзort зпlitt в

кл пiтл.пi

"ryжre\'/ l.dn \'r']

К'йrr,uоrr,"'"

Дата (piK, пtiсяttt,. число)

гiiлпllиспrстпо пвIФ,,с]хiл_l]ахiл irrnecT" прдт к),д "карпаr,и_itrвест" за €]дрп()у

|}вi,г про влас]|ий капiтаJI
за 2020 р.

4loplra Nl 4

Cybta чистого приб5,тt<у tta

створеllllя спеt(iальttих

( l L1,1

Вtlлу.tсttttя капiтirлу;

Вих5,п акrliй

Коли
2 1.0 1,0 l

223341 5з

Г-]Jj]j-l80l0T5 -_-l

Керiвttик

Головllий бухгалтер

N!. п

Затвсрджую;

ГсIlсралыlиi,i
аулитор (сертиrРiкат

l\1, п -

К) Бacrcirr



Ilрu,uimкu do фiнансовоt звimносmi за piK, ulо закiнчався 31 zруdня 2020 року
1.1. Iнформацiя про Фонд
Повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiковапого виду

закрптого типу <<Схiд-Захiд iHBecT>> Приватного акцiонерного товариства <<Компанiя з управлiння
активами <Карпати-iнвест) (надалi - Фонд).

,Щата реестрацii Фонду: 2|.02.20|9 р,
Тип, вид та кпас Фонду: закритий тип, недиверсифiкованийвид.
Щата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: 2|,02.20|9 р., Nэ 0071б.
Реестрацiйний код Фонду за еЩРIСI: 2ЗЗ00716.
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 20 poKiB
Мiсцезнаходження Фонлу: 79018, Украihа, м. Львiв, вул. Головацького,2ЗА,
CTopiHKa в IHTepHeTi Фонлу: karpatyinvest.com.ua,
Адреса електронноТ пошти Фонду: karpaty.inv@gmail.com,
Пайовий капiтал Фонду становить 50 000 тис. грн.
Спосiб розмiщення виtý/ску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмiщення.
Номiнальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн,
Кiлькiсть iнвестицiйних сертлrфiкатiв Фонду - 50 000 000 шт.
Форма iснування iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - бездокументарна.
Форма випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - iMeHHi.
Розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстю 10 530 тис.

грн.
Перелiк власникiв iменних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу станом на З1,12.2019 р. та

3|,|2.2020 р,:

перелiк власникiв 31.12.2019 3|.l2.2020
ТОВ "КИIВСЬКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" з 222 000 б2 000

Андрющенко О.О. l 827 000 2 6|,7 000
Василенко о.А. 1 827 000 2 617 000

Ваtркiвський Р.В. 1 827 000 2 617 000

Гоголь В.В. 1 827 000 2 617 000

Разом: 10 530 000 10 530 000
1.2. Iнформацiя про Компанiю з управлiння активами
Активами Фонду управляе Приватне акцiонерне товариство О'Компанiя з управлiння

активами ООКарпати-iнвест" (надалi - Компанiя), код за еЩРПОУ: 22ЗЗ475З.
OcHoBHi види дiяльностi Компанii: управлiння фондами (КВЕ.Щ - 66.30), трасти, фонди та подiбнi

фiнансовi суб'екти (КВЕД - б4.30), iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM

страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕfl - 66.19), консультування з питань комерчiйноТ

дiяльностi та керування (I(BE! -70.22).
Лiцензiя на здiйснення професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння

активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя АЩ NЪ 034370 видана
Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.06.2012 р.; строк дiТ лiцензiТ з

05.06.20 l 2 р. необмежений.

2. Загальна основа формування фiнапсовоi звiтностi
2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Фонду е фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призначення, яка сформована з

метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошовLD(
потокiв Фонду для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень.

КонцептуалыIою основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року,
е Мiжнароднi отандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та ТлумачеrIня (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй на l сiчня 2020 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдас BciM
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечуе достовiрне



подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ
iнформачii.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався також вимогаNIи нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та скJIадання

фiнаноовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не протирi.Iать вимогам МСФЗ.
Вiдповiдно до параграфа 21 МСФЗ 10 Фондом визначено, що BiH с iнвестицiйним суб'ектом

господарювання, тому що BiH:

а) отримус кошти вiд iHBecTopiB з метою надання Тм послуг з управлiння iнвестицiями;

б) зобов'язусться перед своТми iHBecTopaMlI, що мета його бiзнесу полягае у iHBecryBaHHi
викJIючно для отримання доходу вiд збiльшення капiталу, iнвестицiйного доходу або обох видiв
доходу;

в) вимiрюе та оцiнюе результативнiсть cBoik iнвестицiй на ocHoBi справедливоi BapTocTi.

Вiдповiдно до параграфа 3l МСФЗ 10 (iз врахуваннJIм положень параграфа З2) Фоrц не
консолiдуе своi дочiрнi пiдприсмства. HaToMicTb, Фонд оцiнюс iнвестицiю в дочiрне пiдприсмство за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки вiдповiдно до МСФЗ 9, МСБО 28.

2.2. МСФЗ, якi прийнятi i вступають у силу лля рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня
2021 року i пiзнiше

На дату затвердження цiеТ фiнансовоТ звiтностi Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR
огryблiкувала поправки прийнятi станом наЗ1r.|2,2020, ефективна дата яких не настала:

- МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>>, МСБО 39 кФiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнко>,
МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: Розкритгя iнформацii> та МСФЗ 16 кОренда)), що доповнюють
вигryщенi у 20119 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок
на фiнансовiй звiтностi компанiТ, якi виникають, коли, наприкJIад, базовий показник процентноТ
ставки, який використовусться для обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено
альтернативною базовою ставкою.

Поправки до фази 2 розглядають питання, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть пiд час

реформи базового рiвня процентних ставок, вкJIючаючи наслiдки змiн договiрних грошових потокiв
або вiдносин хеджування, що виникають внаслiдок замiни базового рiвня процентноi ставки. з
альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог з.вначених стандартiв, що стосуються:

змiни договiрних грошових потокiв - компанiТ не доведеться припиняти визнання або
коригувати балансову BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB для змiн, що вимагаються реформою, а
замiсть цього оновить ефективну процентrry ставку, щоб вiдqýразити змiну до zIльтернативноТ базовоТ
ставки;

облiк хеджування - компанiТ не доведеться припиняти облiк хеджування викJIючно тому, що
вона вносить змiни, якi вимагае реформа, якщо хеджування вiдповiдае iншим критерiям облiку
хеджування; i розкриття iнформачi1- компанiя повинна буле розкривати iнформацiю про HoBi ризики,
що виникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе переходом до альтернативних ставок.

Поправки до Фази 2 поширюються лише на змiни, якi вимагас реформа базового рiвня
процентних ставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджування.

- МСБО lб KOcHoBHi засоби> - поправки забороняють компанii вираховувати з BapTocTi
основних засобiв суми, отриманi вiд реалiзацii вироблених предметiв, коли компанiя гоryс актив до
його цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi надходження вiд продажу та пов'язанi з
ними витрати у прибутку або збитку.

- МСБО 37 кЗабезпечення> - поправки уточнюють, що (витрати на виконання договору)
являють собою витрати, безпосередньо пов'язанi з договором - тобто або додатковi витрати виконаннrI
договору (наприклад, прямi витрати на працю i матерiали), або розподiл iнших витрат, якi також
безпосередньо пов'язанi з договором (наприкJIад, розподiл амортизацiТ об'екта основних засобiв, що
використовуеться при виконаннi договору).

- МСФЗ 3 <Об'еднання бiзнесу> - Акryалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) З на Концептуальнi
основи пiдготовки фiнансовоi звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'сднання бiзнесiв. Щодано
виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. Щей виняток передбачае, що стосовно деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовус МСФЗ (IFRS) З, повинна посилатися на
МСФЗ (IAS) З'7 <Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 <Збори )), а не на Концептуальнi засади фiнансовоТ звiтностi 2018 року.
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- МСБО 1 кПодання фiнансовоТ звiтностi>> - поправки роз'яснюють критерiй у МСБО l для
класифiкацiТ зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'екта господарювання мати право
вiдкласти погашення зобов'язання принаймнi на |2 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Фонд оцiнюе вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть.

2.3. Валюта подання звiтностi та функчiонаJIьна валюта, сryпiнь округлепня
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою с нацiональна валюта УкраIни

- гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з пригryщення безперервностi дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноi
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Фонд не мiг продовжити подаJIьше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоТ звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до випуску (з метою

КомпанiТ 10 сiчня 2021 року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають
фiнансовоТ звiтностi пiсля ii затвердження до виtIуску.

оприлюднення) керiвником
права вносити змiни до цiеТ

2.б. Звiтний перiод фiнансовоТ звiтностi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться перiод з 01 сiчня по Зl

грудня 2020 року.

3. CyTTeBi положення облiковоi полiтики
3.1. Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоiзвiтностi
L{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоi BapTocTi

або амортизацiйноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Оцiнка справедливоi BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 1З кОцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки
вкJIючають використання справедливоТ BapTocTi як цiни, яка була б отримана за прода:к активу, або
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого
аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi
визначення справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i
зобов'язань визначаеться з використанням наявноi iнформацiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi полоrкення щодо облiкових полiтик
3.2.1, Основа формування облiковuх полimuк
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосоваtti

суб'ектом господарюваннJI при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змоry скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме
доречну та достовiрну iнформацiю про операцiI, iншi подii та умови, до яких вони застосовуються.
TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ik застосування е несуттевим,

Облiкова полiтика Фонду розроблена та затверджена керiвництвом КомпанiТ вiдповiдно до вимог
МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ.

3.2.2. Iнформацiя про змiнu в облiковuх полimаках
Фонд обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших

подiй. або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяс визначення категорiТ статей, для
яких iншi полiтики можуть бути доречними.

3.2.3. Суmmевiсmь mа zрупування

На доречнiсть iнформацiТ у Фондi мае вплив iT характер i cyTTeBicTb. Iнформацiя вважаеться
суттевою, якщо ii опущення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,
прийнятi на ocHoBi фiнансовоi звiтностi. CyTTeBicTb оцiнюеться в конкретних умовах значущостi
iнформацiI в заJIежностi вiд величини об'екта, що оцiнюсться i допустимостi помилки.

Вiдповiдно до облiковоТ полiтики Фонду встановлено насryпнi критерiТ порогу cyTTeBocTi.
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Операцiiо об'скти облiку i cTaTTi
звiтностiо за якимII

встановлюеться порiг cyTTcBocTi

Розмiр
пороry

сyттевостi
База для визначеIIня пороry cyTTeBocTi

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

з%

BapTicT" вiдповiдно Bcix активiв або Bcix
зобов'язань, або власного капiталу

В iдхилення балансовоi BapTocTi

фiнансових активiв вiд iх
справедливоТ BapTocTi

|0%
Справедлива BapTicTb активу (об' cKTiB обмiну)

Господарськi операцii та подii
щодо доходiв i витрат

2% Сума чистого прибутку (збитку)

0,2Уо

Загальна сума доходiв/витрат пiдприсмства;
найбiльша за значенням класифiкацiйна група

доходiв (наприклад, чистий дохiд вiд реалiзацiТ
пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiдповiдно
витрат (наприклад, собiвартiсть реалiзованоТ
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)) пiдпрцqшI9тЕg_

Iншi господарськi операчii та подiТ

5%

Обсяги дiяльностi пiдприемства, характер

впливу об'екта облiку на рiшення користувачiв
та iншi якiснi фактори, що можуть впливати

на визначення порогу сутгевостi

CTaTTi Балансу (Звiту про

фiнансовий стан)
5%

5%
Пiдсумок класу активiв, власного капiталу, K;lacy

зобов'язань

CTaTTi Звiту про фiнансовi
результати (ЗвФ про сукупний
дохiд)

5%

5%

CTaTTi Звiту про рух грошових
коштiв

5%
Сума чистого руху грошових коштiв вiд не

операцiйноТ (iнвестичiйноi) дiядцц99fl_
CTaTTi Звiту про власний капiтал 5% Розмiр власного капiталу Фонду

3.2.4, Форма mа назвu фittансовuх звimiв

перелiк та назви форм фiнансовот звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим

нп(с)БО 1 <ЗагальНi вймЬгИ io фiнансОвоi звiтноСтi>>, та форми Примiток, що розробленi у
вiдповiдностiдо МСФЗ.

3.2,5, Меmоdч поdання iнформацit у фiнансовtlх звimм
Згiдно мсФз та враховуючи НП(С)Бо 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат,

визнаних'у прибутку uЪо .б"rпу, за'класифiкацiею,_основаною на методi "функцiТ витрат" або
;"оОluuрrоЬтi р.-iзuчii", згiдно з "*", 

витраiи класифiкують вiдповiдно до ix функчiй як частини

собiвфостi чЙ, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративЕу дiяльнiсть,

представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi пр9 рух грошових коштiв

здiйснЙеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з якиМ розкривасться iнформацiя про ocHoBHi

кJIаси надходжень грошових коштlв чи виплат грошових коштiв. Iнформаuiя про ocHoBHi види

грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Фонду.

3.3. облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3.3,1, Вазнання mа оцiнка фiнансовuх iнсmруменmiв

В момент первiсного визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд здiйснюс ix класифiкацiю та

визначае модель подальшоТ оцiнки.

Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, тодi i

лише тодi, коли Фонд стас стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa.

flo фiнансових активiв належать:
. грошовi кошти та ik еквiваленти;
о дебiторськазаборгованiсть;



о цiннi папери, якi утримуються до погашення;
о цiннi папери, призначенiдля перепродажу;
о iншi фiнансовi активи.

.Що фiнансових зобов'язань вкJIючаються:
о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродажу;
о фiнансовi гарантiТ;
о iншi.
Операчii з придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку

за датою розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань
бiльше 12 мiсяцiв).

Фонд класифiкус фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у под:rльшоIчry за амортизованою
собiвартiстю або за справедливою вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу,

Фонд визнае TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобовlязання Фонд оцiнюе ix за
iхньою справедливою вартiстю.

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбавасться з метою
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови придбання фiнансового активу генерують
грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноI
суми.

Фонд визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який
облiковуеться за амортизованою вартiстю.

3.3.2. Гроtuовi кошmu maikHi еквiвutенmu
Грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
Iнвестицiя визначаеться зtввичай як eKBiBrmeHT грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприкIIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

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

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix
номiнальнiй BapTocTi.

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за
амортизованою собiвартiстю.

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюеться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (НБУ).

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii) ui активи можуть бути
класифiкованi у складi необоротних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу
припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у скJIадi збиткiв звiтного перiоду,
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3,3.3. Фiнансовi акmuвu, ulо оцiнююmьсЯ За аJИОРmulованою собiварmiсmю

Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить

d е б imо р с ь ку з а б о р z о в ан ic mь з а в ud ан ttM u по з u кам u,

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе позики за амортизованою собiвартiстю шляхом

дисконтування.
Застосовуючи аналiз дискоI{тованих грошових потокiв, Фонд використовуе одFIу чи кiлька

ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переваэкаючим на ринку нормам доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi маютЬ в основноМу подiбнi умови i.характеристики, вкJIIочаючи кредитну якlсть
iHcTpyMeHTa, з€UIишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованою, а також
зztлишок строку до погашення основноТ суми.

.Щля розрахунку теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi майбутнiх грошових _потокiв (щодо позик)

Фонд 
""користовуе 

середньозважену ставку за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено

лiквiдацiйну комiсiю.
Фонд оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM У

розмiрi, що дорiвнюе:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не

зазнав значного зростаннJl з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний

ризик затаким фiнансовипt iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання,

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними
грошовими потоками, належними до сплати на користь Фонду за договором, i грошовими потоками,
якi Фонд очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоi оцiнки Фонд
замiЪiЬ змiнИ суми очiкУваниХ кредитниХ збиткiВ використоВуе змiну ризику FIастання дефолry
(lrевиконаНня зобов'яЗань) протяГом очiкуваного строКу дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання
такоТ оцiнки Фонд порiвнюе ризик настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну

дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i

враховуе при цьому обrрунтовано необхiд}rу та пiдтверджувану iнформацiю, що е досlупною без

надмiрних 
"итра, 

або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного
визнання.

Фонд вважае, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав значного зростання з

моментУ первiсногО в"з"ання, якщо булО з'ясовано, що фiнансОвий iHcTpyMeHT мае низький piBeHb

кредитного ризику станом на звiтну даry.
У випадкУ фiнансовоГо активу' що е креДитно-знецiНеним станОм на звiтНУ Дату, але не с

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Фонд оцiнюе очiкуванi кредитнi
.б"rп, як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за

фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнаеться в прибутку або збитку як прибуток або збиток
вiд зменшення корисностi.

На поточну дебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюе резерв
очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 Уо вiд суми боргу.

На прострочену дебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюе реЗерв
очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдно до cTpoKiB прострочення:

_1-12 мiсяцi прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитнIlх збиткiв у
розмiрi 50 % вiд суми боргу;

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 100 % вiд суми боргу;

,Щ е б imор с ь ка з аб о р z о в анiсmь з а mо в ар u, по слу z u, нар ахо в ан tлм u в id с о mкам u

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Фонд стас стороною

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одержати грошовi кошти.

Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю.

Пiсля первiсного визнання подz}льша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбуваеться за
амортизованою вартiстю.
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Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою
первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несутт€вим.

,Щебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоI icHye розтермiнування
платежiв, Фонд оцiнюе за сумою договору, якщо вплив дисконтування с несуттевим.

На кожну звiтну дату Фонд оцiнюе наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи
фiнансових активiв. Оцiнка зменшення корисностi фiнансового активу в результатi дii кредитного
ризику вкJIючае данi, якi пiддаються спостереженню, про насryпнi подiТ:

- фiнансовi трулночi боржника;
- порушення умов договору, наприкJIад, прострочення виплат;
- негативнi нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiтгя, зниженнrI

доходiв).
Фонд застосовуе для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторською

заборгованiстю практичнi прийоми з використання матрицi забезпечень.
Фонд використовуе для оцiнювання 12-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дiТ за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд
кредитних збиткiв. Залежно вiд диверсифiкованостi своеТ клiентськоТ бази суб'ект господарювання
використовуе вiдповiднi групи (вид фiнансового активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо
його iсторичний досвiд кредитних збиткiв указуе на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних
клiентських груп.

На прострочену поточrr} лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими
позиками Фонд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення
платежiв:

-l-З мiсяцi прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 10 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 20 О/о вiд суми боргу;

- бiльше б мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

Поточну дебiторську заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форварлними
контрактами та квартирами Фонд групус в з.шежностi вiд наявностi прострочення та TepMiHiB
прострочення платежiв i створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму
заборгованостi в розмiрi 0,5Оlо вiд суми боргу, та на прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до
cTpoKiB прострочення платежiв:

-1-12 мiсяцi прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 2 Yо ьiд суми борry;

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 5 О/о вiд суми боргу,

На поточну лебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири
Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 О^ вiд суми боргу.

На поточну дебiторську заборгованiсть за внесками до незареестрованого статутного капiталу
та сплаченими авансами за акцii Фонд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,1 Уо

вiд суми боргу.

У зв'язку з поширенням COVID-l9 icHye ризик середньострокового та довгострокового
негативного впливу на cBiToBy eKoHoMiKy i eKoHoMiKy УкраТни зокрема, На поточну лебiторську
заборгованiсть Фонд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв пов'язаних з COVID-19 в

розмiрi 0,5 Уо вiд суми боргу.
Якщо протягом наступного звiтного перiолу амортизована BapTicTb фiнансових активiв

зростае, i дане зростання можна об'ективно пов'язати з подiею, яка вiдбуваеться пiсля визнання
збитку вiд знецiнення у Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюеться через
вiдображення результату у прибlтку або збитку.

3.3.4. Фiнансовi акmuвu, u4о оцiнююmься за справеdлuвою варmiсmю, з вiOобраlкенняJу,

резульmаmу переоцiнка у прабуmку або збаmку

,Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паТ (частки) господарських товариств"

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе ix за справедливою вартiстю.
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Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового сIIиску, оцiнюсться за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.

Якщо на балансi облiковуються акцii, для яких не icHye активного ринку або частка яких
менша 5 О/о активiв Фонду, та змiна BapTocTi яких не буде мати суттсвого впливу на покalзники звiту
про фiнансовий стан, балансова BapTicTb таких акцiй вважаеться наближеною до справедливоТ
BapTocTi.

Справедлива BapTicTb визначасться як цiна, яка була б oTprtMaHa за продzDк активу або сплачена
за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка
справедливоi BapTocTi базуеться на припущеннi, що операцiя iз продажу активу або передачi
зобов'язання вiдбудеться або на основному ринку для цього активу або зобов'язання, або за
вiдсутностi основного ринку - у найвигiднiшому ринку для цього активу або зобов'язання"
Основний або найвигiднiший ринок мае бути доступним для Фонду.

Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорiТ в межах icpapxii справедливоI BapTocTi, яку
можна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, якi с важливими для оцiнки справедллlвоТ
BapTocTi заг€rлом:

1 piBeHb - цiни котирування (некоригованi), на активному ринку для iдентичних активiв або
зобов'язань.

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даIlих, який е важпивим для
оцiнки справедливоТ BapTocTi, пiддасться спостереженню, прямо або опосередковано,

3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва}кJIивип{ для
оцiнки справедливоI BapTocTi, не пiддасться спостереженню.

Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнюеться iз використанням припущень, якi
використовуватимуть учасники ринку пiд час визначення цiни для активу або зобов'язання, з

урахуванням того, що учасники ринку будуть дiяти з найкращою економiчною вигодою для себе,
Фонд використовуе методики оцiнки, якi вiдповiдають наявним обставинам i для яких iснують
достатнi данi для оцiнки справедливоТ BapTocTi, MaKcllM€lJIbHo використовуючи вiдповiднi вхiднi данi,
якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуючи використання вхiдних даних, якi не пiддаються
спостереженню.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb активу суттсво вiдрiзняеться вiд справедливоi,
Фонд визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути
зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнктури ринкiв, на
яких eMiTeHT здiйснюс свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.

При вiдсутностi вiдкритих даних, визначення Фондом справедливоТ BapTocTi частки у
статутному капiталi суб'екта господарювання полягае у визначеннi iнтегральноТ характеристиIси
окремого пiдприемства як об'екта iнвестування, зокрема, з позицiй виробничого потенцiалу,
ефективностi використання активiв, ix лiквiдностi, стану платоспроможностi та фiнансовоТ стiйкостi"

Вiдображення Фондом справедливоi BapTocTi частки у статутному капiталi окремого
пiдприемства полягае у визначеннi iнтегрального iндексу фiнансового стаЕу пiдприемства:

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi
включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, Списку eMiTeHTiB акцiй щодо яких
прийнято рiшення НКЦПФР про заборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи
депозитарного облiку, протягом трьох робочих днiв з дати оприлюднеFlня вiдповiдt-tого рiшення
НКЦПФР пiдлягае уцiнцi до ItульовоТ BapTocTi.

J\ъ назва пок€lзника
Нормативне

значення

Критерiй вiдповiдностi
нормативномy значенню

(так)) (н1) умовне
позначення

1 Коефiцiент покриття >1 1,1 0,9 Kno"

2 Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi >0 1,1 0,9 KuO"

э Коеф iцiент платоспроможностi (aBToHoMii) >0,5 1,1 0,9 K-u,

4
Коефiцiент забезпеченостi власними
оборотними запасами

>0,1 1,1 0,9 K.uO..

5 Коеф i цiснт рентабельностi активiв >0 1,1 0,9 Кр"r,
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Якщо обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яких прийнято рiшення НКЩПФР про
заборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, вiдновлюеться
згiдно з рiшенням НКЦПФР, TaKi акцiТ пiдлягають дооцiнцi до справедливоi BapTocTi протягом трьох
робочих днiв з дати оприлlоднення вiдповiдного рiшення НКЦПФР. Вiдновлення корисностi та
збиток вiд знецiнення фiнансового активу вiдображасться у Звiтi про фiнансовi результати.

Змiна справедливоI BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiдображасться в
звiтному роцi в бухгалтерському облiку пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв пiдприсмств за
попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3.3.5. 3обов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае стороною

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

ознак:
о Керiвництво Компанii сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
о Керiвництво Компанii не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою

первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несуттевим.
3.3.6, 3zорmання фiнансовах акmавiв mа зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати

залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемозuшiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов'язання одночасно

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4,1. Вuзнання mа оцiнка основнrж засобiв

Фонд визнае матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою використання
ix у процесi своеi дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-
культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких бiльше одного
року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн., для придбаних пiсля 23.05.2020 року BapTicTb бiльше 20 000
грн.

Первiсно Фонд оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подаJIьшому ocHoBHi засоби оцiнюються
за ix собiвартiстю MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi. Сума накопиченоТ амортизацii на дату переоцiнки викJIючасться з валовоТ
балансовоi BapTocTi активу та чистоi суми, перерахованоТ до переоцiненоi суми активу. ,Щооцiнка, яка
входить до скJIаду власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться
визнання вiдповiдного активу.

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного використання понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для
придбаних пiсля 23.05.2020 року вартiстю до 20 000 грн., вв.Dкаються малоцiнними необоротними
матерiальними активами (МНМА).

3.4.2. Поdальшi ваmраmu.
Фонд не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. L{i витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Аморmuзацiя основнuж засобiв.
Амортизацiя основних засобiв здiйсrпосться щомiсячно.

Для нарахування амортизацii основних засобiв використовуеться прямолiнiйний метод
нарахування амортизацiТ. Амортизацiя нараховуеться у вiдповiдностi до груп основних засобiв i
TepMiHy корисного використання за кожним об'ектом основних засобiв до досягнення балансовоТ
BapTocTi об'скта нульового значення.

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюсться
до нуля.
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,Щiапазон cTpoKiB корисного використання вкJIючае:

}lb групп найменування основпих засобiв TepMiH корисного викорIIстання, роки,
Група 1 Земельнi дiлянки
Група 3 Будiвлi,споруди 15-20

Група 4 Машини та обладнання (KpiM
комп'ютерноI технiки)

5

Грчпа 4 Комп'ютерна TexHiKa 2

Група 5 Транспортнi засоби 5

Гочпа 6 IHcTpyMeHT и, прилади, iHBeHTap 4
Група 9 Iншi основнiзасоби |2

Амортизацiя МНМА нараховусться в першому мiсяlдi використання об'екта в розмiрi 100 % його
BapTocTi.

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисного
використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стае придатним для використання.
Дмортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоТ актив
класифiкують як утримуваний для продаrку, або на дату, з якоТ припиняють визнання активу.

3. 4. 4. Немаmер ialtb Hi акmuв u

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якоТ накопиченоТ
амортизацiТ та буль-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, якi
виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом TepMiHy
чинностi цих прав.

3,4.5. Зменrеrcння Kopucшocmi основнuх засобiв mа немаmерiальнuх акmuвiв
На кожну звiтну дату Фонд оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Фонд зменшу€ балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо
i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоi BapTocTi. Таке
зменшення негайно визнасться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою
вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком
гулвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi амортизацiя основних засобiв коригу€ться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення
переглянутоi балансовоТ BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку
корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi

3. 5. 1, В uзнання iнвесmuцiйноt нерухомосmi

.Що iнвестицiйноТ Hep).xoMocтi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землю чи булiвлi, або частину
будiвлi, або ix посднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з
метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а
не для: (а) використаншI у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або (б) продФку в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна HepyxoMicтb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, що
Фонд отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерlхомiстю, (б)
собiвартiсть iнвестицiйноI HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.

Якщо булiвлi вкJIючають одну частину, яка утримуеться з метою отриманюI орендноi плати та
другу частину для використання у процесi дiяльностi Фонду або для адмiнiстративних цiлей, в
бухгалтерському облiку TaKi частини об'екту HepyxoмocTi оцiнюються та вiдображаються окремо,
якщо вони можуть бути проданi окремо.

3.5.2, Первiсна mа послiфюча оцiнка iнвесmuцiйноi HepyxoMocmi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрати на операцiю
вкJIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноi HepyxoмocTi включае цiну ii
придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi
витрати охоплюють, наприкJIад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,
пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.

Подальша оцiнка здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка на даry оцiнки дорiвнюе первiснiй
BapTocTi за вирахуванням накопиченоi амортизацiТ.
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3.6. Облiковi полiтики щодо необоротних активiв, утримуваних для продажу

Фонд класифiкуе необоротний актив як утримуваний для продаэку, якщо його балансова BapTicTb
буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продажу, а не поточного використання.
Необоротнi активи, утримуванi для прода:ку, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку
за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на
операцii, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення
корисностi при первiсному чи под,tльшому списаннi активу до справедливоi BapTocTi за вирахуванням
витрат на продаrк визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди,
пов'язанi з правом власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнае фiнансову
оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого
майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю
мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими
витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен
перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на з€uIишок зобов'язань.
Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi.
Полiтика нарахування амортизацii на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною
полiтикою Фонду щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
з€tJIишаються в орендодавця, класифiкусться як операцiйна оренда. Оренлнi платежi за угодою про
операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Дохiд вiд
оренди за угодами про операцiйну оренду Фонд визнас на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
оренди. Затрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як
витрати.

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого

податкiв. Поточний податок визначаеться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Фонду
за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)
на дату балансу.

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
3.9.1. 3абезпечення

Забезпечення визнаються, коли Фонд мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або
конструктивну) внаслiдок ми}tулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж неможливо),
що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3. 9. 2. В uплаmu пр а цiв н uка"t/,

На Фондi найманi працiвники вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння
активами здiйснюеться Компанiею згiдно Закону УкраТни "Про iнститути спiльного iнвестування".
Вiдповiдно до чинного законодавства Фонд единий соцiальний внесок не нараховуе.

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречними для розумiння фiнансовоТ звiтностi

3. 1 0. 1 fохоdu mа вumраmu

Фонд визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язання
щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiснтовi. Актив передасться, коли (або у
Mipy того, як) клiснт отримуе контроль над таким активом.

Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
наведених далi умов:

а) Фонд передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

в) за Фондом не з€шишаеться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
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д) ймовiрно, що до Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

- право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;

- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;

- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

Дохiд визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умови
вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з
визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

Витрати - це зменшеннJI активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого е зменшення
власного капiталу, KpiM як унаслiдок здiйснення розподiлу держателям вимог до власного капiталу.

Визнання витрат вiдбувасться одночасно з:

. первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенням балансовоi BapTocTi зобов'язання; або

. припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоi BapTocTi активу.

3.10.2. Вumраmu за позuкамrt
Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати порiоду. Фонд капiталiзуе витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу.

3.10.3. YMoBHi зобов'язання mа акmuвu
Фонд не визнас yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про умовне

зобов'язання розкривасться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди,
не е вiддаленою. Фонд не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкриваеться,
коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

4. OcHoBHi припущенняо оцiнки та суд}кення

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та приtryщення, якi мають вплив на
елементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM
з тлумачень мiжнародноi фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi
та iнших факторах, що за iснуючих обставин ввtuкаються обГрунтованими i за результатами яких
приймаються судження щодо балансовоi BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки
базуються на наявнiй у керiвництва КомпанiI iнформацii про поточнi подii, фактичнi результати
можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження с особливо вzDкJIивими,
областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки
мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подii або умови,

керiвництво Компанii застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики,
щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та
достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

. подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Фонду;

. вiдображао економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну фор*у;

. с нейтр€uIьною, тобто вiльною вiд упереджень;

. е повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ посилаеться на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховуе ik у низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;

б) визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ враховус найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концепту{шьну основу
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для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею
мlрою, якою вони не суперечать вищезtвначеним джерелам,

Операцii, що не регламеrrц/ються МСФЗ Фондом не здiйснювtlлись.
4.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Фонду
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi Грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних
маЙбутнiх грошових потокiв, iснуючоI економiчноТ сиryацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BapTocTi>.

4.3. Судження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво Компанii BBEDKae, що облiковi оцiнки та приrтущення, якi мають стосунок до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, с кJIючовим джерелом невизначеностi
оцiнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на пригryщеннях керiвництва КомпанiТ щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
в€tлютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.

Якби керiвництво Компанii використовуваJIо iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiну в€uIют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд
час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi
чистий прибуток та збиток.

Розумiючи ваrшlивiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ BapTocTi
фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвlля,
керiвництво Компанii плануе використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетенцiТ працiвникiв Пiдприемства, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням
розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо
таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцii, досвiдi та
розрахунках е недостатньою, на думку керiвництва КомпанiТ е прийнятним та необхiдним.

Використання рiзних маркетингових припущень та.iабо методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачуваIry справедливу BapTicTb.

4.4. Суджсення щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Керiвництво КомпанiТ застосовус професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанI{яN,I
Грунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiннлrх
паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву КомпаlriТ фактором i може суттево вплинути на оцiнку
фiнансових iHcTpyMeHTiB,

4.5. ВикористаIIня ставок дискоIIтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх

потокiв доходiв в едине значення теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi, яка с базою для визначення
риrtковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноi точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка
доходу на вкJIадений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екти iнвестування, або - ставка
доходу за €rльтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка
дисконту мае визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

б) BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекry, якi вимагають
рiзнi piBHi компенсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
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Станом на З|J22020 р. середньозвzuкена ставка за портфелем банкiвських кредитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено

лiквiдацiйну комiсiю, становила l4,5 О^ рiчних. Iнформацiя, що вIлкористана для визначення

середньозваженоТ ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за пОСиланНЯМ

https://bank.gov.ua./statistic/sector-financial/data-sector-financial роздiл "BapTicTb кредитiв за даними
статистичноТ звiтностi банкiв Украiни (боз урахування овердрафту)".

4.б. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визI{ачае piBeHb кредитного ризику.
Фонд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитtIих збиткiв за весь строк дii
фiнансового активу (при значному збiльшеtIнi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збlrтки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того,

як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитниЙ ризик значно зростас ще до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi чинники затримки
платежiв, що с специфiчними для позич€uIьника, (наприклал, здiйснення модифiкаuiТ абО

реструктуризацiТ).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважасться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT

мае низький ризик настання дефолту, позичаJIьник мас потужнiй потенцiал виконувати своТ договiрнi
зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в

економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково
здатнiсть позич€шьника виконувати своi зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими) що мають низький кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими
iнструментами Фонду або нiж кредитний ризик юрисдикцii, в якiй Фонд здiйснюе дiяльнiсть,

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто на
пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному
перiодi, aJIe не ввокаеться таким станом на звiтну даry. У такому випадку Фонд з'ясовуе, чи мalло мiсце
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постrчIа потреба у
визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.

Дналiз зростання кредитного ризику та моменту настання дефолту може базуватися
на рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних показниках, однак МСФЗ 9 пригryскае, що сутгсве зростання

ризику вiдбувасться при простроченнi на 30 днiв (параграф 5.5.1 1 МСФЗ 9), а дефолт (подiя
знецiнення)- при простроченнi на9Oднiв (параграф Б5.5.З7 МСФЗ9). Цетак званi спростовнi
припущення) МСФЗ 9.

5. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю

Фонд здiйснюс викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
BapTicTro

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,
витратний)

Вхiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюс ik номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiчiйнi курси НБУ
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класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,
дохiдний,

витратний)

Вхiднi данi

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за ik
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюс цiнi операцiь в
ходi якоi був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на
даry оцiнки, за вiдсугностi
визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня. .Щанi про
вчиненi правочини поза

фондовою бiржею. Щанi
фiнансовоТ звiтностi
пiдприемства (eMiTeHTa)

для визначення
iнтегрального iндексу

фiнансового стану
пiдприемства (eMiTeHTa),

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi
HepyxoмocTi здiйснюеться за
собiвартiстю. Подальша оцiнка
здiйснюсться за первiсною
вартiстю за вирахуванням
накопиченот амортизацii.

Ринковий,
дохiдний

Щiни на ринку
HepyxoмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

,Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоi
заборгованостi здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе BapTocTi погашення,
тобто cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання
подirльша оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбувасться за
амоDтизованою ваотiстю.

Ринковий,
дохiдний

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

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка грошових
зобов'язань здiйснюсться за
вартiстю погашення. Поточнi
зобов'язання оцiнюються у
подальшому за амортизованою
вартiстю.

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

5.2. Вплив використання закрIIтих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних оцiнок
справедливоi BapTocTi на прибуток або збиток

У результатi визначення справедливоТ BapTocTi частки у статутному капiталi згiдно методики
визначення iнвестицiйноi привабливостi пiдприемства за даними бухгалтерськоТ фiнансовоi звiтностi,
було проведено уцiнку фiнансових активiв Фонду за звiтний 2020 piK, зокрема: частку в статутному
капiталi ТзОВ <Екобiзнесфiнанс> уцiнено на суму 17 тис. грн.; частку в статутному капiталi ТзОВ
кСТРАНС> учiнено на суму 5 093 тис. грн.

У 2020 poui вiдбулося збiльшення частки в статутному капiталi ТзОВ <Екобiзнесфiнанс> на суму
4 460 тис. грн.; придбання частки корпоративних прав ТзОВ (KOPBIH ПРАЙМ) на суму 1 тис. грн.;
придбання частки корпоративних прав ТзОВ кСТРАНС>) на суму 5 700 тис. грн.; придбання частки
корпоративних прав ТзОВ (КИIВСЬКА ДЕВЕЛОПМЕНТ) на суму 10 З95 тис. грн.; продаж частки
корпоративних прав ТзОВ кКПП ЦЕНТР) на суму 5 700 тис. грн. та продаж частки корпоративних
прав ТзОВ (СТРАНС) на суму 607 тис, грн
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5.3. PiBeHb iepapxii справедлIrвоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоТ BapTocTi

класи активiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

1 piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, {rле

спостережуванi)

З piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не с

спостережуваними)

Усього

Щата оцiнки з|.|2.19 з|,12,20 з1.|2,19 з|.|2,20 з|.12.1,9 з|.|2.20 зL1,2,19 з|.|2.20

,Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ, якi
облiковуються
за методом

участi в
капiталi iнших
пiдприемств 10395 l 0з95

Щовгостроковi
}iHaHcoBi
iнвестицii:
iншiфiнансовi
iнвестицiТ 6700 5444 6700 5444

Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть 1 0395 274зб 10з95 2,14зб

Поточнi

фiнансовi
iнвестицiТ 16684 з7z0 16684 з720
грошовi кошти aJ з0 J 30

5.4. Рух активiво що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних
3-го рiвпя iepapxii

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го

рiвня iepapxiT

залишки станом
наЗ1l,|2.20119 р.

Придбання
(продажi)

залишки станом
наЗ|,122020 р.

Примiтка

ffовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ,
якi облiковуються
за методом участi в
капiталi iнших
пiдприемств

+10з95 l 0з95 +10З95 (Придбання
частки у статутному
капiталi)
Щетальна iнформацiя

розкрита у Примiтцi
5.2,

,Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншiфiнансовi
iнвестицii

6700 |256 5444 + 10161 (Придбання
частки у статутному
капiталi);
-6307 (Продаж
частки у статутному
капiталi);
-51 10 (Збиток вiд
змiни справедливоТ
BapTocTi частки у
статутному капiталi)
,Щетальна iнформа-
цiя розкрlтга у
Примiтцi 5.2.
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Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
рiвня icpapxiT

залишки станом
на 31.12.2019 р.

Придбання
(продажi)

залишки станом
наЗ1,12,2020 р,

Примiтка

Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ

16б84 -|2964 з720 +б45 (Прибlток вiд
змiни справедливоТ
BapTocTi акцiй);
-15645 (Збиток вiд
змiни справедливоi
BapTocTi акцiй);
+1 (Придбання

форварлних
KoHTpaKTiB);
-1 (Пролаж

форварлних
KoHTpaKTiB);
+3703 (Придбання
майнових прав);
+28З (Сторно
майнових прав у
зв'язку з

розiрванням
договорiв купiвлi-
продarку майнових
прав);
-1950 (Переведення
майнових прав в
необоротнi
активи,угримуванi
для продzDку, та
групи вибуття)
,Щетальна
iнформачiя

розкрита у Примiтцi
6.5.

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <<Оцiнка справедливоi вартостЬ>

Справедлива BapTicTb фiнансових iнструмеrrгiв в порiвняннi з ix балансовою вартiстю.

|,7

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з|.|2.20|9 з|.12.2020 зl.|2.2019 зl.|2.2020
.Щовгостроков i фiнансовi iнвестицii,
якi облiковуються за методом участi
в капiталi iнших пiдприсмств 10з95 l 0з95

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
iншi фiнансовi iнвестицiI 6700 5444 6700 5444
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 10з95 27436 1 0395 214зб
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ 16684 з720 1 6684 з720
грошовi кошти J 30 J з0

Необоротнi активи, угримуванi для
продtDку, та групи вибуrтя 157 15,|

поточнi зобов'язання 20зз5 2278з 20зз5 2278з



Керiвництво КомпанiТ BBzDKac, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi BapTocTi е

достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоi звiтностi з.шишилась будь-яка сутт€ва iнформачiя
щодо застосування справедливоi BapTocTi, яка може бlти корисною для користувачiв фiнансовоТ
звiтностi.

б. Розкри,гтя iнформачiil, що пiдтверджуе cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

б.1. Доходи
Фонд складас Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом

кФункцiй tsитрат).

Розшифрування доходiв i витрат за <функuiонzlльним призначенням) отриманих Фондом за
2020 piK та за перiод:2|.02-3|,I2,20|9 р. наведено в таблицi.

Щоходи
Код
звiту

21.02.2019-
31.12.2019 р"

2020

Iншi операцiйнi доходи p.2120 57

,Щоходи вiд нарахованих вiдсоткiв за залишок коштiв на
поточному рахунку

15

,Щоходи вiд нарахованих вiдсоткiв по поточному депозиту 42

Iншi фiнансовi доходи о.2220 7

ffоходи вiд нарахованих вiдсоткiв за залишок коштiв на
поточномч Dахчнку 2

Доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по поточному депозиту 5

Iншi доходи р.2240 4258 43323

Доходи вiд реалiзацiТ форвардних KoHTpaKTiB 4258 9664

Доходи вiд реалiзацii корпоративних прав 6307

Доходи вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй 645

.Щоходи вiд реалiзацii необоротних активiв, утримуваних для
пDода)кч 26,707

всього доходiв: 4265 43380

6.2. Витрати

Витрати
Код
звiту

21.02.2019-
31.12.2019 р.

2020

Адмiнiстративнi витрати, в т. ч. п.2130 111 206
винагоDода компанii з управлiння активами 49 107

Витрати на послуги аудитора 15

Витрати на послуги торговця 1

Витрати на послуги HoTapiyca 1 44
Витрати на послуги банку, зберiгача, депозитарiя, бiржi,
iнформацiйнi послуги, кодифiкацiя цiнних паперiв 9 28
Витрати на оплату держмита за емiсiю iнвестицiйних
сертифiкатiв 50
витрати на реестрацiю регламенту 1

Витрати на ресстрацiю таутримання необоротних активiв,
утримуваних для продa)ку l2
Iншi витрати rr.2270 1193 29022
собiвартiсть реалiзованих форвардних koHTpakTiB ||92 1

Витрати пов'язанi iз розiрванням форвардних KoHTpaKTiB 1

Собiвартiсть реалiзованих корпоративних прав 6307
Уцiнка корпоративних прав 5111
Уцiнка акцiй 1 5645
Втрати вiд зменшення корисностi активiв 165

Соб iBapTicTb реалiзованих необоротних активiв,
утримуваних для прод€Dку l793
всього витрат: 1304 29228

Розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат наведено в таблицi.
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CTaTTi
21.02.20L9-

31.12.2019 р. 2020
матерlzlльнl витрати
виплати працiвникам
виплати фондам соцiального забезпечення пов'язанi з заробiтною
платою
амортизацiя
lнш1 витрати 111 206
всього витрат: 111 206

6.3. Податок на прибуток
Фонд не мас витрат з податку на прибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до пп. 141.6.1 п. 141.6 ст.

141 Податкового кодексу Украiни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвесryвання, а
саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фо"ду, кошти та iншi активи, залl"rенi вiд }часникiв
iнстиryту спiльного iнвесryвання, доходи вiд здiйсненнJI операцiй з активами iнстиryry спiльного
iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами iнституry спiльного iнвесryвання, та iншi доходи вiд
дiяльностi iнституry спiльного iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi
тощо).

6.4. Необоротнi активи, утримуванi для продажу

Станом на 31.12.2020 р. на балансi Фонду облiковуються активи, якi вiдповiдають вимогам
визнання необоротних активiв, утримуваних для продажу у cyMi 15'7 тис, грн. У 2020 р, переведено
майновi права на квартири у необоротнi активи, )лримуванi для продtuку, на суму 1 950 тис. грн.,

реалiзовано необоротних активiво утримуваних для прод{Dку на суму 1 793 тис. грн.
У 2020 р. нараховано податку на Hep)rxoмe майно, вiдмiнне вiд земельноi дiлянки у cyMi б тис.

грн.

б.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату в прибутках або збитках

Назва суб'скта господарювання 31.12.2019 зl.|2.2020

Частка у статутному кап iтал i ТзОВ <Екоб iзнесфiнанс> 1 000 5 44з

Частка у статутному капiталi ТзОВ (КПП I_EHTP) 5 700

Частка у статутному капiталi ТзОВ (КИiВСЬКА ДЕВЕЛОПМЕНТ) l0 з95

Частка у статутному капiталi ТзОВ KKOPBIH ПРАИМ) 1

Всього б 700 15 839

У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо вищевказаних товариств з обмеженою
вiдповiдальнiстю станом на З|.12.2020 р. очiнка iнвестицiй за справедливою вартiстю (частки у
статутному капiталi товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю) вiдображена в 3-ому piBHi icpapxiT.

Станом на З|.|2,2019 року на балансi Фонду облiковуються поточнi фiнансовi iнвеотицiТ на
суму 16 684 тис. грн. Протягом 2020 р. вiдбулося придбання поточних фiнансових iнвестицiй на суму
З 987 тис. грн. (майнових прав на квартири на суму 3 986 тис. грн., форвардних KoHTpaKTiB на суму 1

тис. грн.); реалiзацiя поточних фiнансових iнвестицiй на (форвардних KoHTpaKTiB) на суму l тис. грн .;

переведенrul майнових прав у необоротtli активи, утримуванi для продФку та групи вибутгя на суму
1 950 тис. грн.; проведено уцiнку фiнансових iнвестицiй на суму 15 645 тис. грн. та дооцiнку
фiнансовий iнвестицiй на суму 645 тис. грн.
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31 грудня 2019 Змiша 31 грулня 2020

Акцii 15 000

ПрАТ "АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 15 000
+ 645

- 15 645

Форварднi контракти
+l
-1

Майновi права 1 б84
+з 986
_1 950 3 720

Разом 16 684 х 3 720



Станом на З1.12.2020 року на балансi Фонду облiковуються поточнi фiнаrrсовi iнвестицiT на суму
З 720 тис. грн.

6.6. Грошовi кошти
Станом на 3|,|2,2019 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковувались на поточному

депоз}tтному рахунку на суму 1 тис. грн., вiдкрlтгому в АТ КБ кПриватбанк) та на поточних рахунках -
2 тис. грн., вiдкритих в АТ "ПУМБ" та в АТ "Унiверсал Банк".

Станом на 3|,|2.2020 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковувалрIоь на поточному
депозитному рахунку на суму 30 тис. грr-r., вiдкритому в АТ КБ <Приватбаtrю>.

Грошовi кошти розмiщенi у банку, який е надiйним. Розкритгя iнформацiТ щодо надiйностi банку
наведено у п. 7.3,1 цих Примiток.

6.7. Фiнансовi активио що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
Станом на Зl.|2,2020 року еквiваленти грошових коштiв на суму 30 тис. грн. утриIчlуються у

виглядi банкiвського поточного депозиту в АТ КБ <Приватбанк> згiдно Щодатковоi угоди до
.Щоговору ЛЬ 880254 вiд02.|2.2020 року. Строк повернення вкладу 04 березня 2020 року.

Грошовi кошти на поточному депозитному рахунку розмiщенi у банку, який е надiйним.
За даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюсться рейтинговим агентством, яке внесене до

.Щержавного ресстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, даний банк мае кредитний
рейтинг iнвестицiйного рiвня uаАА (бiльш детальний аналiз наведено у примiтцi 7.З.1), Кредитний
ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк розмiщення коштiв на поточному
депозитному рахунку е короткостроковий (до 3х мiсяцiв) з можливiстю щоденного повернення коштiв
за бажанням, очiкуваний кредитний збиток Фондом визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу
становить <<0>.

Щебiторська заборгованiсть
з1-12_2о-l s 31.12.2о2о

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10 395 27 602
Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi (166)

Балансова BapTicTb всього: 10 395 27 436

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду е короткостроковою. Щебiторська
заборгованiсть Фонду не мае забезпечення. ПростроченоТ дебiторськоi заборговаlrостi не icHye. Фонд
проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу до
контрагента.

Iнша поточна дебiторська або заборгованiсть станом наЗ1.12.2019 р, складаеться iз:

- BHecKiB до незареестрованого статутного капiтаtry ТОВ "КИiВСЬКА ДЕВЕЛОПМЕНТ" на суму
10 395 тис, грн.

Станом на 3l грудня 2019 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi становить <<0>>.

Iнша поточна дебiторська або заборгованiсть станом lнаЗ1r.12.2020 р. складасться iз:

- заборгованостi за нотарiальнi, iнформацiйнi, депозитарнi послуги на суму 36 тис. грн.
- BHecKiB до незареестрованого статутного капiталутовариств на суму 27 566 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоI поточноi
дебiторськоi заборгованостi становить 1 66 тис. грн.

б.8. Власний капiтал
Станом наЗl.|2.2079 р. та З|.12,2020 р. заресстрований капiтал скJIадав 50 000 тис. грн.

Структура власного капiталу:

31.12.2019 з1.12.2020
заресстрований (пайовий) капiтал 50000 50000
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 2917 1з869
неоплачений капiтал (з9470) (з9470)
всього власний капiтал l3447 24399
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б.9. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

31.12.2019 з1.12.2020

Кредrгорська заборгованiсть за товари, роботи, послуги |6 1

Поточна кредIтгорська заборгованiоть за розрахунками з
бюджетом 6

994з 22,175

Iнша кредиторська заборгованiсть |0з76 1

Всього кредиторська заборгованiсть 20 335 22783

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом наЗ1 .12.2019 р. складаеться iз
заборгованостi за послуги торгiвця, депозитарiю на суму 2 тис. грн., винагороди компанii з управлiння
активами на суму |4 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
скJIадаеться з заборгованостi за придбання HepyxoMocTi (забезпечувальнi платежi за квартири) на суму
9 94З тис. грн. Iнша кредиторська заборгованiсть складаеться iз заборгованостi перед ТОВ "ФК
"ФIНРОЯЛ" за придбанi акцiТ простi iMeHHi ПрАТ "АЛЬФА ДЕВЕЛОПМЕНТ" на суму l0 286 тис.
грн., перед ТОВ "БК "КИiВСЬКА" за придбанi майновi права на суму 90 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом наЗ1,12,2020 р. склалаеться iз
заборгованостi за послуги зберiгача, винагороди компанii з управлiння активами на суму 1 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом скJIадаеться з заборгованостi з
податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноТдiлянки, на суму б тис. грн., TepMiH сплати якого 29
сiчня 202| р. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами скJIадаеться з
заборгованостi за придбання Hep}xoмocтi (забезпечувальнi платежi за квартири) на суму 22'7'l5 тис.
грн. Iнша кредиторська заборгованiсть скJIадаеться iз заборгованостi за частку у статутному капiталi
товариства на суму 1 тис. грн,

Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiолу носить поточний характер i не
вважаеться простроченою.

б.10. Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
Звiт про р}х грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по З\,12,2020 р. скJIадено за вимогами

МСБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв>l за прямим методом, згiдно з яким розкриваеться iнформачiя
про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi
вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйноТ та неоперацiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоi)
дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть - полягас в отриманнi прибутку вiд звичайноТ дiяльностi, сума якого
скоригована на амортизацiю необоротних активiв, витрати на оплату працi персон€lлу, сплату
податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продtDк: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, витрати на придбання оборотних
активiв, iнших вкJIацень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди,
отримання та погашення позик.

Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi
eMicii цiнних паперiв, викугrу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговимl.t
цiнними паперами.

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi за перiод з 01.01 ,2020 р, по 31.12.2020 р.
становить - 527 тис. грн. (витрачання), за перiодз2|.02.2019 р. по З1,12.20|9 р. становить - 88 тис.
грн. (витрачання).

Рух коштiв у результатi операцiйноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим
методом) в нии им чином

Стаття Код 2|.02.2019-
3|.l2.20|9

01.01.2020-
з1.12.2020

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточних Dахчнках р,3025 15

Iншi надходження р.3095 7 654
Витрачання на оплату ToBapiB (робiт. послуг) р.3100 -45 -2з4
Зобов'язання з податкiв i зборiв р.3 1 15 -50 -зз4
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Стаття Код 2|.02.2019-
зL.l2.201.9

01.01.2020_
з1.12.2020

Iншi витрачання р.3190 -628
чистий Dyх коштiв вiд операцiйноiдiяльностi п.3195 -88 -527

Чистий рух грошових коштiв вiд не операцiйноТ дiяльностi (iнвестицiйноi дiяльностi) за перiод з
01.01.2020 р. по З\,12,2020 р. становить З 420 тис. грн. (надходження), за перiод з 21.02.2019 р. по

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансовоТ дiяльностi за перiод з 0l .0|.2020 р. по З |.122020 р.
становить -2866 тис. грн. (витрачання), за перiодз21r.02.2019 р. по З1,|2.2019 р. становить l0 486 тис.

Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду за перiод з 01 .0 l .2020 р, по 3 1 . 12.2020 р.
е надходження грошових коштiв в cyMi 27 тис, грн., за перiод з 01.01.2019 р. по З1.12.201'9 р, е
надходження грошових коштiв в cyMi 3 тис. грн

Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.

б.11. Звiт про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
Облiк заресстрованого (пайового) капiталу, нерозподiленого прибугку та неоплаченого капiтагry

здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. BapTicTb статей власного капiтагцr, яка
вiдображена у звiтi про власний капiтал вiдповiдас балансу (з"irу про фiнансовий стан) Фоrцу:

Внески до капiталу учасникiв за перiод з 2|.02,201,9 р. по 3 1.12.2019 р. становлять 50 000 тис. грн"
Погашення заборгованостi з капiталу за перiод з21.02.20|9 р. по З1,12,20|9 р. становить (10 486)

тис. грн.
Чистий прибуток за перiод з 2| ,02,20|9 р. по З | .|2.20119 р. становить 2 96| тис. грн.
Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ|,|2.20|9 р. становить 50 000 тис. грн.
Нерозподiлений прибугок станом наЗ|.|2.2019 р. становить29l7 тис. грн.
Неоплачений капiтал станом наЗ|.|2.2020 р. становить (39 470) тис. грн.
Власний капiтал станом наЗ1',|2,2019 р. становить 1З 447 тис. грн.
Чистий прибуток за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. становить 14 |52 тис. грн.
Виплата власника (дивiденди) з 01.01.2020 р. по 3 |,|2.2020 р. становить (3 200) тис. грн.
Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ1,12,2020 р. становить 50 000 тис. грн.
Нерозподiлений прибугок станом наЗ1^.1,2.2020 р. становить 1З 869 тис. грн.
Неоплачений капiтал станом наЗ|J22020 р. становить (З9 470) тис. грн.
Власний капiтал станом наЗ1'.|2,2020 р. становить24 399 тис. грн.

7. Розкриття iпшоТ iпформацii
7.1 YMoBHi зобов'язання.
7.1.1. CydoBi позовu
Станом на 3l грудня 2020 року Фонд не виступав у судових процесах Hi в якостi позивача до

TpeTix осiб, Hi в якостi вiдповiдача.

7.1.2. Опоdаmкування
Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш

нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIалася в нестабiльному економiчному

зl,12.2019 р. становить -10 395 тис. грн. (витрачання

Стаття Код 21.02.20|9-
3|.|2.2019

01.01.2020_
зL.l2.2020

надходження вiд реал зацiТ фiнансових iнвестицiй р.3200 бз07
Надходження вiд реал зацiТ необоротних активiв р.З205 1 825

Надходження вiд деривативiв р.З225 з066 9664
Iншi надходження р.з250 9949 з7996
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй р.З255 -2з409 -20466
виплати за деDивативами р.З270 _1 -1

Iншi платежi р.З290 -31905
чистпй рчх коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi р.3295 -10395 3420

надходження

Стаття Код 2|.02.2019-
зt.l2.2019

01.01.2020_
зl"l2.2020

Надходження вiд власного капiталу р.3300 10495

Витрачання на сплату дивiдендiв р.3355 -2866
Iншi платежi р.3390 -9
чистий рчх коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi D.3395 10486 -2866
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середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноi дiяльностi, у разi, якщо
податковi ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва КомпанiТ
економiчноi дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушене буде сплатити додатковi податки, штРафи
та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви
пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На лумку керiвництва Компанii Фонд
сплатив yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi
звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7.1.3. Сmупiнь повернення dебimорськоi заборzованосmi mа iHulux фiнансовuх акmавiв

Внаслiдок ситуацiТ, яка скJIаJIась в економiцi Украiни, а також як результат еконОмiЧНоТ
нестабiльностi, що скгIzrлась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Фонду.

Ступiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза
зоною контролю Фонду. Сryпiнь поверненrш дебiторськоТ заборгованостi Товариству визначаетьСя На

пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату балансу, На думку керiвництва Фонду, виходячи з

наявних обставин та iнформачii, кредитний ризик для фiнансових активiв Фондом визначениЙ як дуже
низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв. Враховуючи тоЙ факт, що
поточна дебiторська заборгованiсть буде погашена у 2021 року, а строк розмiщеннЯ коштiв на

депозитному рахунку е короткостроковий (3 мiсяцi), i строк повернення вкJIаду 04 березня 2021 рокУ,
очiкуваний кредитний збиток Фондом визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу становить <0>.

7.2 Розкриття iнформацiТ про пов'язанi сторони

,Що пов'язаних cTopiH ФондУ н€шежать Компанiя та юридичнi особи - резиденти, корпоративнi
права яких облiковуються в активах Фонду, а саме:

Компанiя та, зокрема, ii керiвник, мае вплив на Фонд внаслiдок виконання функuiй з упРавЛiНня
активами та органiзацiТ дiяльностi Фонлу. Прямi родичi керiвника КомпанiТ пов'язаностi не мають.
Протягом звiтного перiолу здiйснювалися операцii з нарахування винагороди Компанii у cyMi 107 тис.
грн. та проведення оплати винагороди КомпанiТ на суму 120 тис. грн.

У 2020 р. Фонд проводив операцiТ з пов'язаними особами, а саме з:

- придбання та оплати майнових прав на суму 2 202 тис. грн.;
- нарахування та виплати дивiдендiв на суму l9 тис. грн.;
- придбання частки в статутному капiталi на суму l0 395 тис. грн.

7.3. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками мае першочергове значеннrI для ведення бiзнесу Фонду i е ваrкливим

елементом iT дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуванОСТi

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi пОкаЗНИКИ

Фонду. Оперативний i юридичний контроль мае на MeTi забезпечувати н€uIежне функчiонування
внугрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацii операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвництво КомпанiТ визнас, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фiнансовими ризиками i BapTicTb

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслiдок впливу
суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможJIиво. ,Що таких фiнансових ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий
ризик та ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками opicHToBaнa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з

якими стикаеться Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за

piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.
Управлiння ризиками керiвництвом КомпанiТ здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин

виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7.3.1. Креdumнuй рuзuк
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не змОже

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не ЗмОже
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншоТ сторони. Кредитний

Zэ

J\b

з/п
Найменування юридичноi особи-

власника icToTHoT участi
Код за

едрпоу
Розмiр частки,

грн.

Вiдооток у
статутному
капiталi" о/о

1 тов "киiвськА дЕвЕлопмЕнт" з95з2594 10 з95 000,00 99,9952



ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,

дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики).

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду е оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються крелитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнфорпrацiя

щодо ix спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Станом на З|.12,2020 р. кредитний ризик по фiнансових активах, що оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, е низьким, що пiдтверджуеться чинниками, якi враховують специфiку
контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного напрямкiв змiни

умов станом на звiтну дату.
Iltodo dепозumiв

При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвалентiв грошових
коштiв, розмiщених на депозитному рахунку в АТ КБ <Приватбанк>> були BpaxoBaHi, в першу черry,

данi НБУ. Вiдповiдно до цих даних скJIадаються рейтинги банкiв. За даними рейтингу надiйностi
банкiв, що здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до rЩержавного реестру уповноважених
рейтингових агентств НКЦПФР (https://www.nssmc.gov.ualrating-agencies/) АТ КБ <Приватбанк) мас
кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA (http://standard-rating.bizlrus/rlзrivatbank).

02 грудня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства кСтандарт-РеЙтинг> приЙняв

рiшенtrя про оновлення кредитного рейтингу АТ КБ <Приватбанк> за нацiональною шк€lлою на
piBHi uaAA. Позичальник або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом uaAA характеризуеться дуже
високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украiЪськиl\{и позичальниками або борговими
iнструментами, Знаки (+) та ((-) позначаIоть промiжний рейтинговий piBeHb вiдносно основного рiвня.
Стабiльний прогноз вказус на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змiни рейтингу протягом

року.
Враховуючи проведений аналiз, кредитний ризик визначений Фондом як дуже низькиЙ,

враховуючи те, що TepMiH розмiщення на поточному депозитi складае два мiсяцi вiд дати балансу (до
04.0З.202| р.) i е моясливiсть щоденного повернення коштiв з поточного депозиту, сума збитку вiд
знецiнення визначена на piBHi 0%.

Що заходiв мiнiмiзацii впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськоТ заборгованостi в активах;

- диверсифiкацiю структури активiв;

- аналiзплатоспроможностiконтрагеrtтiв;
- здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Фонду простроченоТ дебiторськоТ

заборгованостi.
У Фонду для внутрiшньоi системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiТ впливу ризикiв cTBopeHi:

система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).

Фонд використовуе наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
. лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJIасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
r лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
о лiмiти щодо вкJIадень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

Нацiональною рейтинговою шкiшою;
. лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.
7.3,2. Рuнковuй рuзuк
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три
типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникас у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та валютних
KypciB. Фонд нарtuкатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацiТ та iншi
фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи в€tлютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками, що
впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцii на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Фонд використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкJIадення в
акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
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Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн ва.гlютних KypciB.

Валютнi ризики виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в
iноземнiй валютi. Фонд не iHBecrye кошти в банкiвськi депозити, цiннi папери та iншi фiнансовi
iнструменти HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi, тому не е члливим до в€lJIютних ризикiв.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимугься внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок, Керiвництво
КомпанiТ усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фонду,
так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у
високоiнфляцiйному середовищi, яке с властивим для фiнансовоi системи Украihи, керiвництво
Компанii прийняло рiшення не iнвесryвати у борговi зобов'язання у нацiональнiй валютi з фiксованою
вiдсотковою ставкою. Керiвництво Компанii здiйснюе монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюе ix
максимЕuIьно приtIустимий розмiр, У разi зростаншI вiдсоткових ризикiв Фонд мас HaMip позбуватися
боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових
ризикiв здiйснюсться шляхом оцiнки впливу можJIивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb
вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

,Щля оцiнки можJIивих коливань вiдсоткових ставок Фонд використовував iсторичну волатильнiсть
вiдсоткових ставок за короткостроковими депозитами за ocTaHHi 2 роки за оприлюдненою
iнформачiею НБУ. Фонд визнае, що обГрунтовано можJIивим с коливання ринкових ставок на *5,5
процентних Iтункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на приrryщеннi, що Bci iншi параметри,
зокрема ва.гlютний курс, зirлишатимуться незмiнними, i показус можливий вплив змiни вiдсоткових
ставок на 5,5 процентних пункти на BapTicTb чистих активiв Фонду.

Можлива змiна справедливоТ BapTocTi боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою
вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за дiючою
ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсотковоi ставки за кожним
фiнансовим iHcTpyMeHToM.

Вiдсотковi ризики

Тип активу BapTicTb
СередньозвЕDкена

ставка
Потенцiйний вплив на чистi активи Фонду

в разi змiни вiдсотковоТ ставки
НаЗ1..|2.2020 р.
Можливi коливання ринкових ставок + 5,5уо tryнкТи - 5,5уо ПункТи
Банкiвськi
депозити

30 |4,5Уо - 1,65 +1,65

Разом 30 _1"б5 +1,65

На 31.12.2019 р
Мокtlив i коливаннJI ринкових ставок + 6,6Уо ГryНКТИ - 6,6Уо tЦ/НКТИ

Банкiвськi
депозити

1 9,зоh _0.1 +0.1

Разом 1 -0.1 +0.1

7.3. 3. Р аз uк лiквidносmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються
iншого фiнансового активу.

Фонд здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом пла}Iування поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзус
термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами,
зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд не операцiйноТ (iнвестицiйноI)
лiяльностi.

Iнформачiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в розрiзi
cTpoKiB погашення представлена наступним чином:
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труднощi при виконаннi зобов'язань,
шляхом поставки грошових коштiв або

Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики
Тип активу 31.12.2019 з1.12,2020

Банкiвськi депозити 1 30

Всього 1 30

Частка в активах Фонду, 0/о 0,003 % 0,064 О/4



PiK, що закiнчився
31 грудня 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до

1 роrсу

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше
5 poKiB Всього

Торговельна та iнша
кредиторська заборгованiсть

1 1

Кредиторська заборгованiсть
за розрахунками з бюджетолt

6

Поточна кредиторська
заборгованiсть за
одержаними авансами

22 775 22,175

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

1 1

Всього 7 22 776 22 783

PiK, що закiнчився
31 грудня 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

виз
мiсяцiв до

1 року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше
5 poKiB Всього

Торговельна та iнша
кредиторська заборгованiсть

16 lб

Поточна кредиторська
заборгованiсть за
одержаними авансами

994з 994з

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

|0з76 |0з,76

Всього lб 20319 20335

7.4. Управлiння капiталом
Фонд розглядас управлiння капiтtlлом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiТ

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптим€шьним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а
також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Фонду. Ключовi питання та поточнi

рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його формування,
розглядаються управлiнським персонаJIом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку
постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за ix дотриманням у звiтному
перiодi; удоскон{rлення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення
загальноТ стратегiТ управлiння капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду.
При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можливi ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Фонд здiйснюс регулюваншl капiталу шляхом зarлучення додаткового капiтаlry
або фiнансування,. а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Фонд може здiйснювати

регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може
коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.

Управлiння капiталом Фонду спрямовано на досягненIIJI наступних цiлей:
. зберегти спроможнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi

забезпечував дохiд для учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
о забезпечити н€uIежний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цiн на послуги

Фонду, що вiдповiдають рiвню ризику;
. дотриманнJI вимог до капiталу, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностi Фоrцу

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Фонд вважае, що загшIьна сума капiталу, управлiнIuI яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi капiталу,
вiдображеного в балансi.

Ск.пад власного капiталу на дату фiнансовоТ звiтностi -24 З99 тис. грн.:

- Заресстрований капiтал (пайовий капiтал) - 50 000 тис. грн.

- Нерозподiлений прибугок- 13 869 тис. грн.

- Неоплачений капiтал - (З9 4'l0) тис. грн.
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Розмiр зареестрованого пайового капiталу вiдповiдае вимогам, встановленим для пайових
фондiв.

Концепцiсю збереження капiталу в Фондi е фiнансова концепцiя капiталу (капiта.rr е синонiмом
чистих активiв або власного капiталу, прибуток е збiльшенням фiнансовоТ суми чистих активiв за
перiод), Отже, Фонд здiйснюе управлiння капiталом, яке спрямоване на збереження спроможностi
Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати
iншим зацiкавленим сторонам. Керiвництво КомпанiТ аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що
притаманнi його складовим.

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання та порядок, строки подання та скJIад iнформачiТ про

результати дiяльностi та розрахунок BapтocTi чистих активiв iнстиryтiв спiльного iнвестування е,

вiдповiдно, рiшення НКЦПФР вiд 30.07.2013 р. J\lb 1336 <Про затвердження Положення про порядок
визначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання> (iз змiнами) та рiшення
НКL[ПФР ьiд 02.|0.2012 р. }lb 1343 <<Про затвердження Положення про порядок скJIадання та

розкриття iнформацiТ компанiями з управлiння активами та особами, що здiйснюють управлiння
активами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до Нацiональноi KoMiciT з

цiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).
BapTicTb чистих активiв - величина, що визначаеться як рiзниця мiж сумою активiв iнстиryry

спiльного iнвестування з урахуванням ix ринковоi BapTocTi i розмiром зобов'язань iнституту спiльного
ння.

Показник
значення пок€lзника станом на

З|,12.2020 р, З1,12.2019 р.

Сума активiв, грн. 47 |82208,64 JJ 781l 796,0з
Сума зобов'язань, грн. 22 78з 204,02 20 зз4 599,02
BapTicTb чистих активiв. грн, 24 399 004,62 |з 447 197,01
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв. що
знаходяться у обiгу, од. 10 5з0 000 10 530 000
Номiнальна BapTicTb одного iнвестицiйного
сертифiката, грн, 1,00 1,00
BapTicTb чистих активiв Фонлу в розрахунку
на один iнвестицiйний сертифiкат, грн. 2.з|7| 1.2770

BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку на один iнвестицiйний сертифiкат бiльша його
номiнальноТ BapTocTi.

Протягом звiтного перiолу не вiдбувалося первинного розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв,
У 2020 р. здiйснювzrлася виплата учасникам дивiдендiв на суму 3 200 тис. грн.
Iнфорлtацiя tцоdо склаdу mа розмiру вumраm, якi вiduлкоdовуюmься за рахунок акmuвiв Фонdу.

Вимоги щодо скJIаду та розмiру витрат, якi можугь буги вiдшкодованi за рахунок iнститру спiльного
iнвесryвання, встановленi рiшенням НКЩIФР вiд lЗ.08.2013 JE 1468 кПро затвердження Положення
про скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституry спiльного iнвестування>
(iз змiнами). Так, максимzlльний розмiр винагороди компанiI з управлiнлtя активами венчурного фо"ду,
розрахованоТ у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв iнститугу спiльного iнвесryвання, не може
перевищувати 10 вiдсоткiв середньорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнстиryry спiльного iнвесryвання
протягом фiнансового року. Iншi витрати (KpiM винагороди компанiI з управлiння активами, податкiв та
зборiв, передбачених законодавством Украihи) не повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньорiчноТ
BapTooTi чистих активiв iнституту спiльного iнвесryвання протягом фiнансового року. Загальна сума
витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду за звiтний перiод, скJIада€ 60561,18 грн., в т.ч.
сума винагороди компанii з управлiння активами - 47881,17 грн. (що складас 0,51 % вiд середньорiчноТ
BapTocTi чистих активiв iнститlту спiльного iнвесryвання), сума iнших витрат (оплата послуг банкiвськоТ

установи, депозитарiю, аудитора, HoTapiyca, торгiвця, бiржi, iншi витрати) - 12680,01 грн. (що складас
0,14Yo вiд середньорiчноТ BapTocTi чистих активiв iнститугу спiльного iнвесryвання). Отже, скJIад та

розмiр витрат Фонду вiдповiдають вимогам законодавства про дiяльнiсть iнститугiв спiльного
iнвесryвання.

Iнформацiя tцоdо вidповidносmi розлtiру акmuвiв Фонdу л,tiнiпtальнолtу обсяеу акmuвiв. Вимогами ч.
2 ст, 41 Закону УкраТни кПро iнстиryти спiльного iнвесryвання>> вiд 05.07.2012 р. Ns 5080-VI
встаIIовлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати
1250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii Фонлу
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(2|.02.2019 р. - 5 2|6 тис, грн.). Розмiр активiв Фонду скJIадае ЗЗ 782 тис. грн., що перевип{уе
мiнiмальний обсяг активiв Фонлу.

Iнфорлчtацiя tцоdо iнвесmшliйноi полimuкu. Iнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмiщеннi
коштiв спiльного iнвестування Фонду в активи, скJIад та структура яких не суперечать чинному
законодавству i якi, на погляд особи, яка здiйснюе управлiння активами, забезпечують оптим€lльне
спiввiдношення мiж ik дохiднiстю та надiйнiстю. OcHoBHi напрями iнвестицiйноТ дiяльностi, ризики,
що пов'язанi з iнвестуванням та обмеrкення iнвестицiйноТ дiяльностi Фонду визначаються його
Iнвестицiйною декларацiсю.

7.5. Подii пiсля дати Балансу
Мiж датою скJIадання та лися подii, якi б моглиiTHocTi

aipiytr
зв

ня користувачiв.вплинути на показники фiнансовоТ

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Затверджую:

Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ серii А М 00З519)

м.п.

Г. Ю. Баскiн

I. В. Наконечна

В. О. Озеран
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