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АУДИТОРСЬКИИВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛВЖНОГО АУДИТОРА)

щодо рiчноi фiнансовоI звiтцостi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
цеди версифiкованого виду закритого типу <<Технологii'-iнвест>>,

активи якого перебувають в управлiннi
Приватного акцiонерпого товариства <<Компанiя з управлiння активами

<<Карпати-iнвест> станом на 31 грудня 2020 року

Adp есаm ау d аmор сько zo в uсно в ку :

Нацiональна комiсiя з цiIrних паперiв та фондового риFIку,
Наглядова рада Пlrиватного акцiонерного товариства <<Компанiя

управлiння активами <Карпати-iнвест>>.

I. Звiт з аудиту фiнансовоi звiтностi

fумка
Ми провели аудит фiнансовоi звiтlrоотi Пайового веIIчурного iнвестицiйного

фонлу недиверсифiкованого виду закритого типу <<Технологii-iнвест> (надалi -
ФОНД), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан ФОНДУ станом на З 1 грудня
2020 р., i звiту про сукупний дохiд за2020 piK, звiту про змiни у власному капiталi
за 2020 piK, звiту про рух гроlцових коштiв за 2020 piK та примiток до фiнансовоТ
звiтностi ФОНДУ, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтрtк

Фонду.
На наrпу 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
виl\{огам законодавства Украiни, що регуJIюе питання бухгалтерського облiку та

фiнансовоi звiтностi.

OcttoBп dлlя ilyMKlt
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стаI{дартiв контролю якостi,

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



П В Ю к Т ехн ол о zii'- iH в е сm у ПрДТ КУД к Карпаmu- iHB е сm >

ЯКОСТi нацiон€tльних згiдно з рiшенням АудиторськоТ палати Украiни вiд
08.06.2018 p.Ns ЗбI, зоIФема Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) 700
(Переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансовоi
Звiтностi", 706 (переглянутий) "ПояснIовальнi параграфи ,га параграфи з iнших
ПиТань у звiтi незапежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi KoMiciT з

цiнних паперiв та фондового ринку (FКtЩФР) "Про затвердження Вимог до
аУДиторського висновку, що подасться до Нацiональтlоi KoMiciT з цiнних паперiв та

фондового ринку при розкрllттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв
спiльного iнвестування (пайових ,га корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанii з управлiння активами" вiд 11.0б.2013 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
ЦеЗ€tПежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс
РМСЕ,Б)) 'а етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту

фiнансовоi звiтностi, а також викон€uIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
ВиМоГ та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi
ДОк€ВИ с достатнiми i приЙнятними для використання ix як основи для нашоI

Думки.

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

Запровадженням урядом Украiни обмежень, встановлених пiд час карантину у
зв'язку зi спаJIахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникае
невизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрАТ КУА <Карпати-
iHBecT>> продовжувати на безперервнiй ocHoBi вiдображати активи ФОН!У за

справедливою вартiстю. Вплив такоi майбутrrьоi невизначеностi наразi не
Можливо оцiнити. Нашу думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоТ
звiтностi iз врахуванням з€вначеноi невизначеностi не було змiнено.

IHula iнформацiя
Наша думка щоло фiнансовоi звiтностi ФОНЩУ не пошI,IрIосться на iншу

iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ
iнпrоi iнформацii. Система бухгалтерського облiку ФОНДУ е адекватною. У
ФОНДI застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система

управлiння ризиками ФОНДУ е прийнятною.

Тексm цьоео dокуменmу пidеоmовлено Ауdumорськбю фiрмою "УкрЗахiDДуdum", ]2.0],202]
Вuкорuсmоння mексmу у цiлолlу або y rlqgшr,ri без пuсьлtовоt зеоdu не dозволяеmься.
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Ключовi пumання ауdumу
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за
були найбiльш значущими пiд
поточний перiод. Щi питання розглядалися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ
звiтностi ФондУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не
tsисловлюсмо окремоI думки щодо цих питань.

_ 
Вidповidальнiсmь ynpaBлiltcbkozo персоналу mа m.!х, kozo наdiлено

наuвuлцuмu повновOмсення, за фiнансову звimнiсmь
управлiнський персон€tл Фонду несе вiдповiдальнiсть за складання i

достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку систему
вrrутрiшнього контролю, яку управлiнсъкий персон€lJI визначас потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовот звiтностi, що не мiстить суттсвих
I]икривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при сIсладаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонЕLл Фо}Iду несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ФоНЩУ продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiялъностi, та використовуIочи припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якшIо
управлiнсъкий IIерсон€tл або плануе лiквiдувати ФонД чи припинити дiяльнiсть,
або не мае iнших реаJIьних €LJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФондI, несуть
вiдповiдальнiстъ за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОНЩУ.

вidповidqльнiсmь ауdаmора за ауdum фiнансовоi звimносmi
Нашими цiлями е отримання обЦрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть ФондУ у цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок
шахрайсТва абО помилкИ, та виПуск звiтУ аудитора, ЩО мiститЪ нашУ Д}мку.
Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гараI.Iтуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявитъ суттсве викривлення, коJIи
вонО icHye. Викривлення можуть бутирезультатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано
очiкуеться' вони можутъ впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовот звiтностi Фонду.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:
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iдентифiкусмо оцiнюемо- lдентиФlкусмо та оцlнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi
звiтностi ФондУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо
аудиторсъкi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi
док€tзи, що е достатнiми та прийнятними для використання ik як основи для нашоi
думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим,
нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
зiv{ову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отриМу€мО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, що
стосуIотъся аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для
вrrутрiшнього контролю;

висловлення думки щодо ефективностi системи

оцiнюемо прийнятнiсть облiкових полiтик- оцlнюемо приинятнlсть застосованих облiкових полiтик ФондУ та
обцрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених
управлiнським персо}I€lлом ;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом ФоН!У припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, Чи icHye суттсва 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 суттевоi
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу В нашому звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
грунтуються на аудиторських док€}зах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити ФонД припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюсмо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
Фонду включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи пок€вуе фiнансова
звiтнiсть операцii та подii, що покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти
достовiрного подання.

ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФондI, р€lзом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTeBi
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у
ФондI, твердження, що ми виконzLли вiдповiднi етичнi вимоги щодо
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З перелiКу Bcix питанъ, iнформацiя щодо яких надав€Lлась тим, кого надiлено

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi BidoMocmi про iнвесmuцiйнай фонd:
ПОВНе НаЙМенУвання: Пайовий венчурний iнвестицiйний фо"д

недиверСифiкованого виду закритого типу <<Технологii-iнвест> (надалi - Фонд).
Тип, вид та клас ФОН!У: закритий тип, недиверсифiкований вид.
.Щата та номер свiдоцтва про внесення Фонду до еДРIсI: 15.04.2012 року

Ns 1670-1.

Реестрацiйний код ФОНДУ за СЩРIСI: 2331670.
Строк дiяльностi ФОН!У: 15 poKiB

OcHoBHi вidомосmi про компанiю з управлiння акmuвшмIl:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест> (надалi _ компАнIя).
Код за еДРПОУ: 22З34753.
Види дiяльностi за КВЕЩ: управлiння фондами (КВЕд - б6.30), трасти,

фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти (КВЕЩ - 64.30), 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: 79018, Львiвська областЬ, М. Львiв, вул. Головацького,
буд.23а.

Ti, що були найбiльш
перiоду, тобто Ti, якi е

нашому звiтi аудитора

незаJIежностi,

обцрунтовано

це застосовно,

та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б
вважатись такими, що впливають на нашу незаJIежнiсть, а також, де
щодо вiдповiдних застережних заходiв.

найвищими повноваженнями у ФОНДI, ми визначили
значущими пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного
ключовими питаннями аудиту. Ми описусмо цi питання в

розкриття такого питання, або коли за
що таке питання не слiд висвiтлювати
такого висвiтлення можуть очiкувано
громадськостi.

крlм Rипадкlв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
вкрай вIлняткових обставин ми визначасмо,
в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
переважити його кориснiсть для iHTepeciB
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1. Вuсловлення dyMKa щоdо рвкраmmя
зобов'язання mа чuсmай прабуmок (збаmок)

iнформацii про акmuвu,

1.1. Оцiнка та визнання фirrансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненi
ФондоМ у вiлповiдностi з вимогами МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". На дату
балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються iншi
фiнансовi iнвестицii (ТзОВ <<Прем'ер EKciM>> - 47 тис. |рн., тоВ <KopBiH прайм>>

- 1 тис. ГРН., тоВ <<Екобiзнесфiнанс) - З 546 тис. грн.) на заг€шьну суму 3 594 тис,
грн., що на l 26I тис. грн. менше, нiж у 2019 р.

1.2. Визнання та оцiнка дебiторськоi заборгованосТi у ФОН!I здiйснюсться
вiдповiднО до вимог мсФЗ 9 "Фiнансовi iHcTpyMe н^[и" , з урахуванням
особливостей оцiнки та розкриття iнформацii щодо дебiторськоi заборгованостi
встановлених iншими МСБО (МСФЗ).

У СКЛаДi ДовгостроковоТ дебiторськоТ заборгованостi облiковуеться
заборгованiсть за виданоIо позикою ТзоВ кПрем'ер EKciM> у cyMi 10 862 тис.
грн., що на 290 тис. грн.

У складi iншоi
менше, нiж у 2019 р.

дебiторськоi заборгованостi облiкову€ться
послуги ПАТ кНацiональний депозитарiйзаборгованiсть за iнфоршrацiйнi

Украiнп, депозитарнi поолуги Агентства з розвитку iнфраструктури фондового
ринку УкраiЪи, за внесками до статутного капiталу ТзОв (ДГРОдIм чистI
РОСИ), ТзОВ (ВIНГРЕЙН), ТОВ (ЛОТЕКС), ТОВ <KopBiH прайм>, ТОВ
(РIСЕЙЛ ПЛЮС), ТОВ (ФУДТОРГ Захiд> у cyMi 2 8g7 тис. грн., що на 2 896 тис.
грн. бiльше, нiж у 2019 р.

ФОНДОМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi у cyMi 1 14 тис. грн.

1.3. ГРОШi Та 1х еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв
ФОНДУ, на звiтну дату скJIали 1 тис. грн. i не змiнились у порiвняннi з 2О19 р.,
ЩО ПiДТверДЖено даними банкiвськоi виписки з поточного рахунку ФОНЩУ у
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" на звiтну дату.

|.4. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено ФОНДОМ у
ВiДПовiдностi з вимогами роздiлу II "Особливостi бухгалтерського облiку
власного капiталу iнстиryтiв спiльного iнвесryвання" Положення про
ОСОбЛИвостi бухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
ЗаТВеРДЖеНОГо рiшенням НКIЩФР вiд 26.|I.20IЗ р. JФ 2669, заресстровано в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 19.12.2013 р. за Jф 2|56124688.
ФОНД на дату Балансу мае зареестрованLIй пайовий капiтал на суму 50 000

ТИС. ГРН. IнвестицiЙнi сертифiкати ФОНЩУ випущено на сумарну номiнальну
BaPTicTb 50 000 тис. грн. (Свiдоцтво про реестрацiю випуску iнвестицiйних

поточноТ
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сертифiкатiв, засвiдчене НКЦПФР, р...rрuцйr"И 
"оIнвестицiйнi сертифiкати ФондУ розмiщено на сумарну номiнальну BapTicTb

7 4l| тис. грн.

Неоплачений капiтал ФондУ на звiтну дату склав 42 85g тис. грн. i не
змiнився у порiвняннi з 20|9 р.

1.5. Нерозподiлений прибуток станом на з1.12,202О року у ФондI
становитЬ 7 652 тис. |рн., щО узгоджуеться iз залишками нерозподiленого
прибутку на початок звiтного року (6 054 тис. грн.), сумою чистого прибутку
вiдображеного у звiтi Trpo фiнансовi резулътати (звiтi про сукупний дохiд) за
2020 р. (1 598 тис. грн.), який визначений згiдно з вимогами МСБО 1 'ОПодання
фiнансовоi звiтностi".

1,6. ВизНання, облiк та оцiнка зобов'язанъ протягом 2о2О р. та на дату
баЛаНСУ В ЗаГ€ШЬНому здiЙснювалась у ФОНЩI вiдповiдно до вимог мсФз 9О'Фiнансовi iнструменти".

1,7. Поточнi зобов'язання i забезпеченнJI фоздiл III Пасиву балансу)
ФондУ складають 2 29l тис. грн., Що становить lЗ,2 Уо вiд загальноi суми
пасивiв.

Що складу поточних зобов'язань ФондУ вiднесено:
_ поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги за

винагорОдою КОмпАнIТ у cyMi 2 тис. грн. У 2019 р. потоIIна кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги у ФОНЩI була вiдсутня;

- iншi поточнi зобов'язання за iMeHHi iнвестицiйнi сертифiкати Маiвка о. в.
у cyMi 2289 тис. |рн., що на 479 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.

1,8, Щоходи Фонду, вiдобратсенi у Звiтi по фiнансовi результати за
2020 р., визначаються вiдповiдно до вимог мсБО (мсФз). Щоходи ФОН!У на
ЗаГаЛЪНУ СУМУ 4 518 ТИС. ГРН. ХаРаКТеризуються наступними пок€}зIIиками:

- iншi фiнансовi доходи (доходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках,
премiя по позIIках) - 4 з64 тис. Грн., що на 113 тис. грн. бiлъше, нiж у 20l9 р.;

- iНШi ДОХОДИ (ДОХоди вiд отримаFIих дивiдендi") - l54 тис. грн., що на 2 186
тис. грн. менше, нЬк у 2019 р.

Оцiнка та критерii визнання витрат ФОНДУ протягом 202О р. вiдповiдають
вимогаМ мсБО (мсФз). ВитратИ ФондУ на загаJIьну суму 2 92О тис. грн.
характеризуються наступними пок€lзниками:

адмiнiстРативнi витрати _ 2о5 тис. грн., що на 11 тис. грн" бiльше, нiж у
2019 р.;

- фiнансовi витрати (дисконт по позиках, витрати вiд зменшення
корисноСтi дебiторськоi заборгованостi за позиками) - | 4зб тис. грн., що на 804
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тис. грн. бiльше, нiж у
- iншi витрати

корисностi активiв) - 1

201-9 р.;
(уцiнка фiнансових iнвестицiй, втрати вiд зменшення
279 тис. грн., що на | 284 тис. грн. менше, нiж у 2019 р.

Чистий прибуток ФондУ у cyMi 1 598 тис. грн. сформов аний за рахунок
збитку вiд операцiйноi дiяльностi ФОН!У у cyMi -2о5 тис. грн., прибутку вiд
фiнансовоi дiяльностi ФоНДУ у cyMi 2 928 тис. грн. та збитку вiд iнвестицiйноi
дiяльностi ФОНЩУ у cyMi -l |25 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 05.07.2012 р. jФ 5080-vI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкLшФр вiд
30.07.2013 р. J\b 1з36, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 21.08.201З р"
за Jф 1444123976.

1.10. Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду,
складае 17 354 тис. грн., у т. ч.:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) - З 594 тис.
трн. (20,7| %);

- довгострокова дебiторська заборгованiсть _ 10 862 тис. грн. (62,59 %);
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть -2 897 тис. грн. (|6,69 %);
- грошi та ik еквiваленти - 1 тис. грн. (0,01 %).
склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду

вiдповiдають вимогам ст. 48 Роздiлу IV "Активи iнституту спiльного
iнвестування" Закону Украiни 'опро iнститути спiльного iнвестування"
вiд 05.07.20|2 р. Jф 5080-VI та Положенню про склад та структуру активiв
iнститутУ спiльного iнвестування, затвердженомУ рiшенням нкtшФР вiд
t0.09.2013 року J\Ф |75З, зареестрованому в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
01.10.2013 р.за J\гs |6s9l2422|.

1.1 1. Сума витрат якi вiдшкодовуютъся за рахунок aKTptBiB Фонду
(22 280,00 грн.), не перевищуе 5 % середньорiчноi BapTocTi чистих активiв
ФондУ протягом фiнансового року, яка становить 7О2 975,з5 грн. та вiдповiдас
положенню про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок
Iнститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкIшФР вiд
13.08.2013 р. J\b 1468, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 03.09.2013 р.
за Jtlb |5Iб124048.

Тексm цьоеоб
вuкорuсmаrtня mексmу у цiлолlу або у часmuнi без пuсьмовоi зеоdч не dозволясmься,
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|.1,2. обсяг i розмiр активiв ФондУ у cyмi 17 35З б97,69 грн. перевищуе

(18.07.2011 р. _ 1 200 000 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
пiдотавИ для лiквiдацii ФондУ вiдповiдно до ст. 4|.2 Закону УкраТни "Про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07.20I2p. jФ 5080-и.

1 . 13. Для проведення внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ у
компАнIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора , який призначаеться il
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 'окарпати-iнвест", що затверджено Наглядовою радою
КОМПАНIi (протокол засiдання Ns 2Зl|2 вiд 28. I2.2O|2 р.).

2. fопомiсtсна iнформацiя
2.I" у процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду

намИ не встанОвленО пов'язаНi особИ ФондУ (частка ФОНЩУ не перевичус 20 О/о

i бiльrше статутного капiталу).
2.2. Вiдповiдно до мсА 560 "Подii пiсля звiтного перiоду" у процесi

виконання процеДур аудиту фiнансовоТ звiтностi Фонду, нами не встановлено
подii пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан.

2.з. Вiдповiдно до мсА 240 "Вiдповiдалънiсть аудитора, Що стосуеться
шахрайства, при аудитi фiнансовот звiтностi" аудиторський ризик суттевого
викривлення фiнансовоi звiтностi, розрахОваний у робочИх документах аудLIтора,
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 ауdаmорську фiрму
повне найменування: Госпоdарське mоварuсmво з обмеэюеноrо

вi dпо вid альнiсmю, ау dumор ська ф ipпtа " УкрЗ ахi dДуd um " .

Код за еДРПОУ: 20833340.

номер i дата видачi Свiдоцтва про вIIесення до Реестру аудиторських фiр*
та аудиторiв, виданого АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв
ау dumopcbKol' diяльно cmi Ns 0 5 4 ] вid 2 б. 0 1 . 2 0 0 l р.

вuкорuсmання mексmу у цiлолlу або у часmuнi без пuсьtиовоi зеоdu не dозволяеmься.
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ВiДОМОСТi Про Господарське товариство з обмеженою "iдrr*iдч*i*аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Ресстру
аудиторiВ та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi: "Суб'€кmLt ауdumорськоt
diHtbHocmi"; "Суб'екmLt ауdumорськоi' diяльносmi, якi lиаюmь право провоdumu
обов'язковuй ауdum фiнансовоi' звimносmi " .

Номер та дата вlтдачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
виданого АПУ: Свidоцmво про вidповidнiсmь сuсmел|u конmролю якосmi м 0б00,
вidповidно do рiulення ДПУ Bid 2б.05.20Iб р, ]W 325/5.

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

Озеран Волоdulwuр Олексанdровuч, серmuфiкаm серii'д м 0035Ig, вudанuй
25.0б.1998 р., у Реесmрi aydumopiB lпа суб'екmiв ауdumорськоl' diяльносmi; розdiл
кДуdumорu>NЬ I009б2.

Чiк Марiя Юрii|вна, серmuфiкаm м 007408, вudанuй 22,]2.20]6 р; у Peecmpi
ауdumорiв mа суб'екlпiв ауdumорськоi,diяльносmi: розdiл кДуdumорu> JФ I0097],

Мiсцезнаходження юридичноi особи: 7902], м. Львiв,
]72, кв. 52.

Фактичне мiсце розташування юридичноi особи:
Руmковt,tча, 7, офiс I1a.

4. ocHoBHi BidoMocmi про умовu dozoBopy на провеdення ауdumу
АудитоРська перевiрКа провеДена АудИторською фiрмою''УкрЗахiдАудит''

згiдно з договором ЛГs 2|07101 вiд21 липня 2011 р.

про що складений акт приймання-здачi виконаних робiт.

Фiнансовi звiти ФОНДУ наведенi у додатках.

Аудиторський висновок вiддруковано у двох примiрниках, з яких один
передано ФОНДУ, а другий з€Lлишаеться Ау, ipMi.

Аудитор (сертифiкат Jtlb 007408)

Генеральний директор,
Аудитор (сертифiкат cepii А Jф 00351

м.п.
О. Озеран

А1:lrторський висновок наданий 12 сiчня 202t

Аудит було розпочато 03 березня 2020 р. та закiнченi 17 березня 2020 р,,

М. Ю. Чiк

l0

вул. Кульпаркiвська, б.

790]], Jw, Львiв, вул.
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Лата (piK, Nliсяltь, ,Iислt])

ПiлпрtlсмствО I-|R]ф "ТехнологiЁrнвест" ПрДТ КУД "Карпати-iпвест" за СЛРПОУ

l{

21,01,0l

жп5з

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

ФормаN92 колзаЛКУЛ Г---]SOЮБ------l

I. ФlнАнсовI рЕзультАт1,1

Стttття l{ол рялка Зir звiтниfi перiол За поперелнiii перiол

) з 4

tillстllй лохiл вiл реалiзаlliТ пролукltiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 0

jo.liBapTicTb Dеалiзованоi пролукlti'i (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 0

Валови iI:

пDибуток
2090

0

збttток 2095

IHltti операrtiйнi лохолtt 2l20
Аллtiнiстративнi витрати 2 l30 205 l9,]

Витрати на збyт 2l 50 0

lHttti операltiйнi витрати 2l80 0

Фittа HcoBttil Dеly.пьтат вiл oпeptrrtifi rroT лiя.сьпостi:
п рttбуток 2 l90 0

збиток l95 205 l94

Лохол вiл участi в капiтмi 2200 0

IHtlti dliHaHcoBi лохоли 2220 4 зб4 425l

lHttIl лохолll 2240 l54 2340

coBi витDати 2250 l 4]6 632

2255 i)

Hllll BliTDaTt] 22,10 l2,79 256з

ФittaHcoBtt ii Dе-}чльтат л0 0полатltYвilння :

п рttб\,ток 2290 l 598 з202

зСlиток 2295 0 0

Вllтрати (лохiл) з полатку на приСlуток 2]00 0 0

Прlrбуток (збиток) вiл припиненоi лtяльностi пjсля ополаткуваш 2]05 0

LI rtcTltil фiналсовп rl ре]у.пьтатi
п рпб\,ток 2350 l 598 з202

збttток 2]55 0

Il. с:уl(},п н 1,1 Й ло\ lл

l I I. Е.п EN,l E}lT1,I оп ЕрА I tI Й tl I,1 х B1,ITP,\T

(:-гатт, ltоr pяittta }а ltliTHrti'i llepitl.r '}а поперелнiii перiол

l 2 3 4

Лооltiнка (yIliHKa) необоротних активiв 2400 0

floortiHKa (yr tiHKa) (liнансових iHcTpyшteHTb 2405 0

накопtlчен j дl,рqqвi рiзнлtti 24 I0
tlacTKa iнttlого сукупного лохолу асоltiйованtлх та спiльнtц пiлприсмств 24 l5 0

IHIlIиli сукYпний лохiл 244 5

I н llt il ii с\,l{\,п н л il лохiл ло ополатtсува н ня 2.150

Полаток на прибуток, поя'язаний з iнttlим сукупним лохолом 2455

l н ttt н l-t сYlсуп н lt i'i лох iл п iс.пя опOлllтl(Yв1l п ня 2.160 0

Сr,tсчпшttii лоIи (сyма llялкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 l 598 3202

lJаllпtенуванttя поlс:l]нпl(а ltол рялtса Зп звiтниii перiол За попе;lелнiil перiол

1 3 4

Матерiальнi затрати 2 500 0

Вttтрати на оплату праtti 2505 0

вiлоахчвання на соltiальнi захолtt 25 l0 0 0

дNlоDтизаl liя 25 l5 0

IHtIti операttiйнi витрати 2 520 205 l94

l'лзолt 2550 205 l9,1

/



IV. Po]PAX),Holi поI(Аl]нI{I{lв IlP1,IБ},тliоttос,гL\l{llI Й

}а rrtlперелнill rrcpio;tlit ttitHrrii tttpio.rНазва cTaTTi

иi:i чистий прибуток (збиток) на

хrччэ

KepiBH и к

Головний Сlухгалтер

м, п.

Затвсрл>t<ую:

Гснсралt,ний лирсктор
аул1lтор (ссртифiкат ДПУ ccpiT Д

ýt. гl,

Г, IO, Баскiн

l. В, Наконечна

В. О. ()зсран



Долаток l

ло Наttiоttшьttого поло)кеtlllя (стаrrларry) бухгuтерського облiку

l "Загалr,rri виNlоги ло фillаttсовоi звiтtlостi"

.Ц,ата (piK, мiсяlu,,

Пiлприслrство ПВlФ "Техlrологii-irIвест" ПрАТ КУА "Карпати,illпест" за €]ДРПОУ

Територiя пr, Льпiв, i]мiзltичttий райоtt за КОАТУУ
оргаrriзаtriйlrо-правова форма госполарюпаllllя - akttiotteplte топаристпо за КопФг
Вид екошомiчноТ дiяльпостi управлirtttя фондами
Сереrurя кiлькiст, праttiвtlикiв!

Алреса, reлефоrt 790l8, м. Львiв, вул.Головаrtького, 23а, (032)242-63-06

Олиrrиltя вилtiру : тис. грll, без десяткового зtlака (oKpiM розлiлу IV Звiry про фilrаrrсовi резУльтати (Звiry про СУКУПllИй ДОХiЛ) (фОРМа Nl 2),

гроtповi покшltики якого tlаRоляться R грипllях з колiйкапtи),

Склалеttо (зробити позllачку "\"' у пiдповiлrriй клiтиttIti)

за полох(еllllя ми (стаrиартами) бl,хгмтерського облiку

за лtillсttаролttими стаllлартами фittаttсопоi звiтltостi

Балаltс (Звi,г про фiнансовrлй стан)
на 3l грудllя 2020 р.

ФорilаN! l кодзаДI(УД Г-ISjjOl l

за КВЕД

Коли
I.01.0l

2зз4l5з
46l0lз6300

2]0
66.30

l\ Kr rrB Кол рялка
на початоы

зпiтttого псlriодr

на kitlcttb
r.iтrlпгп пепiппч

2 з

l. llсобоDотtti лKTltBll
непtатеоiа l 000 0

l00 l 0

l002 0

Незаперltlеlti капiтал1,1li iltBecTиttii' l005 0

CcltoBtti засоби: 0l0 0

пеDпlсllа Rартlсть 0ll 0

зllос 0l2 0

iйttа lteDvxoMicTt, 0l5 0

Допгострокопi бiологi,ttti аtстипи 020

,Щовгострокопi фirrаltсопi iltвестиltii:

якl облiкопуюr t,ся ]а метолом y,tacTi в r<aпiTMi illItIих пiлприспlств
l 0з0

i ФirtarrcoBi ittnecTиttii l 0з5 485 3 594

ловгосmокова лебiтооська забоDговаtttсть l 040 Il15 l 0862

вiлсruочеttt полатковl аmиви l 045

ltttlti tteoбopoTtti аttтипt l 090

}/сt,ого }il роздi.лоrr l l 095 l 6007 l1.15(

I I. Оборотlri лгт
-]апаси l l00
lоточtti бiо-погiчtli активи l0 0

Цебiтоtlсt,ка забоDговаttiстt, за топари, роботи, послу l l25

Щебiторсl,ка заборговаtliстt, за розрах),llками:
]а пилаllи[]и апаllсаNlи l l30

з бюляrетопl з5

т.ч з полатку lta пDибутоl< l36 0

Дебiтоuсt,ка забооговаttiстt, з ttаDахопаllих дохолiв l40 225 0

Ittttta поточttа,tебiторська заборговаtttсть l55 l 2891

Поточlri фirrаltсопi iltвестиrtii l60 0

Гроrrri та iх еквiвшеltти: l65 l l

в баttках |61 l

вип;ати лrайбутl lix перiодiв l70

Itttlti оборотtti апиви l90 0

Усt,ого за розлiлом ll l95 22i 2898

I l l. Нсоборотlli aK],llBllI yт|)llillyBalti лля пролtлжу,

тв гDYпll вибчття l 200 0

l зl)l) l 62з1 l7354

пеl)пtсllа пaDTlcтtt

llлкопичеIlа алlоIlтизаIIlя



/

Керiпttик

Головllий бухгалтер

Nt. п,

Затвсlrл;ttl,tо:

Гсt lсралы lи ii дирсктор
а\,дитор (ccpTиd)i кат АПУ

п,l. п,

Г. К). Баскjlr

l, В, Накоttечttа

ccpI l [], О, (Jзсраll

к

[la по.tлток звirrtого

l l. Допrостроковi зобов'язлttllя i забе]пе,tш

lttltti ловгосФокопi зобоп'язаtlltя

Поточttа кllелиторсl)ка заборговаlllсть за;

I\/. lJобов'язаrtltя, пов'язаlti з ttcoбolloTttlrпttr актиRалttl,

\/. tlшстп BnDTicTb aKTtrBiп IIслсржilRIIого пеttсiiittого

пr.. \<

w+IщIIвtстlЁ,

*",йй
Бlщ

* l. &. л bв\u



Пiлприсмстпо ПВlФ "Техrrологii,ilrвест" ПрАТ КУА "Карпати,irrвест"
Дата (piK, пtiсяtu,, число)

за СДРПОУ
21,01,0l
22334153

Г-lsj]005 
_l

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форлlа М 4

tlacTtta itltttoгo сукупttого

lltlttий суt<упtlий лохiл

BttccKlr y.tactttlKiп;

Вttески ло ltапiтшу

Вилl,чеttttя частlси

в капi,галi

,]rlelttttettttя ttollilta-

l(оl|трольоваtlоI частl(и R

s9}ýч
',trfr-лl,;,?,:)

Cil,bla чистого прибутrq,,

ttалелсttа ло бtолl<ет}, вiл-

повi,lt to ло заttоl lолавства

Супtа чистого прибlтtry tta

стDореlIllя спеltiшьtlих
чльопих

Вtlлучсttttя кппiтrtлу:

акl(и

KepiBr rик

Голопllий бухгштер

N|, п,

Затверджую:

Геttсралыtиi{ директор
аудитор (сOртифiкат АПУ

м, п,



Пiлприспrстпо ПВlФ "тех|lологii,irlвест" ПрАТ КУА "Карпати,irlвсст"

Звiт про рух грошовшх коштiв
за 2020 р.

Керiвtlик

Головtlий (lухгштер

N|, п,

Затверлжуtо:

Генеральний лиректор
аулитор (серти(liка,г

Дата (piK, Mic., число)

за еДРПОУ

(за прямltпr мстодопt)

Форма Ný 3 кол за ДКУД Г----]sjюмl

В,О, Озеран

|. Рчх KottlTiB ч rrсэультлтi oncpnltit"rttoi лiялыlостi

L!ucпtuit py,y KoulпliB Bii опараtцiйно| dfuльноспti
l l. Р),х N0lllтio у рс]ультптi ittBccTlrttiitlloi лiялыtостi

алхOлrкеIllIя вlл реалlзаltll

L!пспulй p_l|.y коu.пliB вid iнвесплчцiйlloi diллt носпli
lIl. Рух KoIllTin у рс]ультатi фiltаllсопоIлiялыlостi
На,tхолжеtltlя вiл:

Ччспtчit D||х KoI..пliB BiO фiнtltlсовоi оiлльttоспli
rlltcTltii Dyx коlll,гiв la звiгtttlЙ пе

llITlB Illl початок

Т rьцц
цИАлt[.tltlIст"6'1"91rЧi



Прu,пimкu do фiнансовоi звimносmi за piK, ulо закiнчuвся 31 zруdня 2020року

1.1. Iнформацiя про Фонд
Повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованоfо виду

закрптого типу <<Технологii'-iнвест>> Приватного акцiонерного товариства кКомпанiя з управлiння
активами <Карпати-iнвест) (надалi - Фонд).

,Щата реестрацii Фонду: 18.07.2011 р.
Тип, вид та кJIас Фонду: закритий тип, недиверсифiкованийьид,

,Щата та номер свiдоцтва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: |5,04,2012 р., N! 1670-1.
Реестрацiйний код Фонду за €.ЩРIСI: 2ЗЗ|670.
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фонду: 15 poKiB
Мiсцезнаходження Фонду: 79018, УкраiЪа, м. Львiв, вул. Головацького,2ЗА.
CTopiHKa в IHTepHeTi Фонду: karpatyinvest.com.ua.
Адреса електронноТ пошти Фонду: karpaty. inv@gmail.com.
Пайовий капiтал Фонду становить 50 000 тис. грй.
Спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмiщення.
Номiнальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн.
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - 50 000 000 шт.
Форма iснування iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - бездокументарна,
Форма випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - iMeHHi.
Розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстю 7 411 тис. грн.
Загальна номiнальна BapTicTb нерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду становить 42 589

тис. грн.
Перелiк власникiв iменних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на З1.1,2.2019 р" та

з|.12,2020
перелiк власникiв зl.|2.2019 3|.l2.2020

ТзоВ "Прем'ер EKciM" 741l000 7411 000

Разом: 7 411 000 7 411 000

1.2. Iнформацiя про Компанiю з управлiння активами
Активами Фонду управляс Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння

активами О'Карпати-iнвест" (надалi - Компанiя), код за е!РПОУ: 22ЗЗ4'75З.
OcHoBHi види дiяльностi КомпанiТ: управлiння фондами (КВЕЩ - 66.30), трасти, фонди та подiбнi

фiнансовi суб'екти (КВЕД - 64.З0), iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM

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

дiяльностi та керування (КВЕЩ -'l0.22).
Лiцензiя на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння

активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя АЩ Nл 034З70 видана
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку 05.06.2012 р.; строк дiТ лiцензiТ з

05.06.20 12 р. необмежений.

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

п{етою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошовlтх
потокiв Фонду для задоволення iнформаuiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK, що закiнчився З 1 грудня 2020 року,
с Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае BciM
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечуе достовiрне
подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ
iнформачii,



При формуваннi фiнаlIсовоi звiтностi 
, 
Фонд. керувався також вимогами нацiональних

законодавtlлtх та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та скJIадання

фiнансовоi звiтностi в YKpaihi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Фонд не мас дочiрнiх та асоцiйованих компанiй як единоi економiчноТ одиницi, тому не скJIадас

консолiдовану звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 10.

Вiдповiдно до параграфа 27 МСФЗ 10 Фондомr визначено, що BiH е iнвестицiiiним суб'ектом
господарювання, тому що BlH:

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою наданI{я iM послуг з управлiння iнвестицiями;

б) зобов'язуеться перед сво'tми iнвесторами, що мета його бiзнесу полягае у iHBecTyBaHrri

викJIючно для отриманrш доходу вц збiльшення капiтщlу, iнвестицiйного доходу або обох видiв

доходу;
в) вимiрюе та оцiнюс результативнiсть своiх iнвестицiй на ocHoBi справедливоi BapTocTi.

Вiдповiдно до параграфа 31 МСФЗ 10 (iз врахуванням положень параграфа 32 Фонд не

консолiдуе своТ дочiрнi пiцприемства. HaToMicTb, Фонд оцiнюс iнвестицiю в дочiрне пiдприсмство за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки вiдповiдно до МСФЗ 9, МСБО 28.

2.2. МСФЗ, якi прийlrятi i вступають у силу для рiчних перiодiво якi починаються з 1 сiчня
2021 року i пiзнiше

На дату затвердження цiеТ фiнансовоI звiтностi Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR
опублiкувала поправки прийнятi станом наЗ1'.|2.2020, ефективна дата яких Не настzIла:

_ МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, МСБО 39 кФiнансовi iнструменти: Визнаlrня та оцiнка>,
МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацii)> та МСФЗ 16 кОренда), що доповнюIоть
випущенi у 2019 роцi та зосереджують увагу на наслiдках реформи базового рiвня процентних ставок
на фiнансовiй звiтностi компанiТ, якi виникають, коли, наприкJIад, базовий пок€lзник процентноТ
ставки, який використовуеться для обчислення процентiв за фiнансовим активом замiнено
альтернативною базовою ставкою.

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

реформЙ базового рiвня .rроценr""* ставок, включаючи наслiдки змiн договiрних гроiлових потокiв
або вiдносин хеджування, що виникають внаолiдок замiни базового рiвня процентноТ ставки. з

альтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазначених стандартiв, що стосуються:

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

облiк хеджування - компанii не доведеться припинJIти облiк хедкування викJIючно тому, що вона
вносить змiни, якi вимагас реформа, якщо хеджуваннrI вiдповiдас iншим критерiям облiку хеджування;
i розкритгя iнформачiТ - компанiя повинна буле розкривати iнформачiю про HoBi ризики, що
виникають внаслiдок реформи, та про те2 як вона управляс переходом до €rльтернативних ставок.

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

- МСБО 16 KOcHoBHi засоби> - поправки забороняють компанiТ вираховувати з BapтocTi основних
засобiв суми, отриманi вiд реалiзацiТ вироблених предметiв, коли компанiя готуе актив до його
цiльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi надходження вiд продажу та пов'язанi з ними
витрати у прибутку або збитку.

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

- МСФЗ 3 <Об'сднання бiзнесу> - Актуалiзацiя посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концепryальнi
основи пiдготовки фiнансовоТ звiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'сднання бiзнесiв. Додано
виняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. I_{ей виняток передбачае, що стосовно деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка застосовуе МСФЗ (IFRS) 3, повинна посиJIатися на
МСФЗ (IAS) З7 <Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" або на
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 2l <Збори )), а не на Концепryальнi засади фiнансовоТ звiтностi 2018 року.
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_ МСБО 1 <Подання фiнансовоi звiтностi> - поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для
класифiкацii зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'скта господарювання мати право
вiдкласти погашення зобов'язання принаймнiна12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Фонд оцiнюе вплив таких змiн на його фiнансову звiтнiсть.

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта Украihи

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

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

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

2.5. Рiшення про затверд}кення фiнансовоТзвiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до вигryску (з метою оприлюднення) керiвником

КомпанiТ 16 березня 2020 року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до
цiеТ фiнансовоi звiтностi пiсля ii затвердження до вигtуску,

2.б. Звiтний перiод фiнансовоТ звiтностi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться календарний piK, тобто

перiод з 01 сiчня по 31 грулня 2020 роry.
2.3. Валюта подання звiтностi та функчiональна валюта, сryпiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна валюта УкраiЪи

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

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

вiдповiлно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТ

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому
виI]адку, якби Фонд не мiг продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до вигIуску (з метою оприлюднення) керiвникоN{

Компанii l9 сiчня 202l року. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiсТ

фiнансовоТ звiтностi пiсля ii затвердження до виttуску.

2.б. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вв€Dкаеться календарний piK, тобто

перiод з 0l сiчня по 31 грулня 2020 року.

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

або амортизацiйноi собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснtосться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволенеоr МСФЗ 1З <Оцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки
вкJIючають вI,Iкористання справедливоТ BapTocTi як цilrи, яка була б отримана за продiDк активу, абсl

сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточtIу ринкову BapTicTb iншого
аналогiчного за характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi
визначення справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i
зобов'язань визначаеться з використанням наявноТ iнформачii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа форлtування облiковttх полimuк
Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принцип1.I, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi

суб'ектом господарювання при склацанlti та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
полiтики, якi, за висItовком РМСБО, дають змоry сI<rIасти таку фiнансову звiтtriсть, яка мiститиме
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доречну та дос,говiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються.
TaKi полiтики IIе слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування е несуттевим.

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

3.2,2, IнQлормацiя про змiнu в облiковuх полimuках
Фонд обирас ,га застосовуе своI облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iншлгх

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

3.2.3. Суmmевiспlь mа zрупувалtня

На доречнiсть iнформацii у Фондi NIae вплив ii характер i cyTTeBicTb. Iнформацiя вважаеться
суттевою, якщо ii опущення або викривлення може вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,
прийнятi на ocHoBi фiнансовоТ звiтностi. CyTTeBicTb оцiнюеться в конкретних умовах значущостi
iнформацii в зЕtлежностi вiд величини об'скта, що оцiнюеться i допустимостi помилки.

Вiдповiдно до облiковоТ полiтики Фонду встановлено насryпнi критерiТ порогу cyTTeBocTi.

Операчiii об'екти облiку i cTaTTi
звiтностi, за якими

встановлю€ться порiг cyTTeBocTi

Розмiр
пороry

cvTTcBocTi.
База для визначення пороry cyTTcBocTi

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

з%

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

В iдхилення балансовоi BapTocTi

фiнансових активiв вiд ik
справедливоi BapTocTi

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

Господарськi операцiТ та подiТ

щодо доходiв i витрат
2% сума чистого прибутку (збитку)

0,2оА

Загальна сума доходiв/витрат пiдприемства;
найбiльша за значенням класифiкацiйна група
доходiв (наприклад, чистий дохiд вiд реалiзацii
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)) i вiдповiдно
витрат (наприклад, собiвартiсть реа.пiзованоi
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)) пiдприемства

Iншi господарськi операцii та подii

5%

Обсяги дiяльностi пiдприемства, характер
впливу об'екта облiку на рiшення корисryвачiв
та iншi якiснi фактори, що мож}ть впливати
на визначення порогу cyTTeBocTi

CTaTTi Балансу (Звiту про

фiнансовий стан)
5% Сума пiдсумку ба.пансу; пiдсумок кJIасу активiв,

власного капiта.пу, кJIасу зобов'язань

5% Пiдсумок кJIасу активiв, власного капiталу, кJIасу
зобов'язань

Статгi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
дохiд)

5% Сума чистого доходу вiд реалiзацiТ продукцii
(ToBapiB. робiт. послчг)

5% Фiнансовий результат вiд не операцiйноТ
(iнвестицiйноi) дiяльностi

CTaTTi Звiту про рух грошових
коштiв

5% Сума чистого руху грошових коштiв вiд не
операцiйноТ (iнвестицiйноi) дiяльностi

статгi Звiту про власний капiтал 5% Розмiр власного капiталу Фонду

3.2,4. Форма mа назва фiнансовttх звimiв
Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим

НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>>, та форми Примiток, що розробленi у
вiдповiдностi до МСФЗ.

3.2.5. Меmоdu поdання iнформацii у фiнансовuх звimах
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО l Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витрат,

визнаних у прибутку або збитку, за кJIасифiкацiею, основаною на методi кфункцii витрат>> або
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(собiвартостi реалiзацii>>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функчiй як частини
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi
кJIаси надходжень грошових кошtiв чи виплат грошових коштiв, Iнформачiя про ocHoBHi види
грошових надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Фонду.

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

3,3,1. Вttзнання 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.

,Що фiнансових активiв належать:
о грошовi кошти та ix еквiваленти;
о дебiторськазаборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуються до погашення;
о цiннi папери, призначенi для перепродажу;
о iншi фiнансовi активи.

,Що фiнансових зобов'язань вкJIючаються:
о фiнансовi зобов'язання, призначенi дlя перепродажу;
о фiнансовi гарантii;
о iншi.
Операцii 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 класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальшому 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 категорiТ фiнансових активiв:

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

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

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

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс ix за
iхньою справедливою вартiстю.

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

3.3.2. Грошовi коulmu mа ixHi еквiваленmu

Грошовi кошти скJIадаються з коштiв на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoтKocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
Iнвестицiя визначаеться зzввичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
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Грошовi коштИ та ix еквiВаJIентИ можутЬ утримуватися, а операцii з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.

грошовi кошти та ik еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами,

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справедливоtо вартiстю, яка дорiвнrое ix
rIомittальнiГr BapTocTi.

подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюсться за

амортизованою собiвартiстю.

первiсна та под€lльша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюсться у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку Украihи (rБD.

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) цi активи можуть бути
класифiкованi у складi необоротних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернсння грошових коштiв, визнання ik як активу
припиняеться i ix BapTicTb вiдображаеться у скJIадi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовi акmuвu, ulо оцiнлоюmься за аrпорmuзованою собiварmiспtю

.що фiнаrrсових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить

дебiторську заборгованiсть за виданими позиками.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс позики за амортизованою собiвартiстю Irrляхом

дисконтування.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовус одrry чи кiлька

ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перевФкаючим на ринку нормаIu доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному подiбнi умови i.характеристики, вкпючаючи кредитЕу якiсть
iHcTpyMeHTa, зzulишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованОю, а Також

зalлишок строку до погашення основноТ суми.

,Щля розрахунку теперiшньоi (поточноi) BapTocTi майбутнiх грошових потокiв (щодо позик)
Фонд використовуе середньозважену ставку за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю.

Фонд оцiнюс станом на кожtту 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
зzIзнав значного зростаннJI з моменту первiсного визнання;

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

ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

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

Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоi оцiнки Фонд
замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолry
(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля виконання
такоi оцiнки Фонд порiвнюе ризик HacTaHHjI дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну
дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнаrrня, i
враховуе при цьому обгрунтовано необхiдrry та пiдтверджувану iнформацiю, що с доступною без
надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного
визнання.

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

моменту первiсного визнання, 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, аJIе не е

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Фонд оцiнюе очiкуванi кредитнi
збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за
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фiнансовим активом. Буль-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 створюс резерв
очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдно до cTpoKiB прострочення:

-1-12 мiсяцi прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 50 % вiд суми боргу;

- бiльше 12 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 100 % вiд суми боргу;

,Щ еб imор ська з аб ор z о в анiсmь з а mо в ар а, п о слу 2 u, н ар ажо в ан uлtt u вid 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 дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю.

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбуваеться за
амортизованою вартiстю.

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою
первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несуттевим.

,Щебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка, щодо якоi icHyc розтермiнування
платежiв, Фонд оцiнюе за сумою договору, якщо вплив дисконтування е несуттевим.

На кожну звiтну дату Фонд оцiнюс 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 труднощi боржника;
_ порушення умов договору, наприкJIад, прострочення виплат;
- негативнi нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiтгя, зниження

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

заборгованiстю практичнi прийоми з використання матрицi забезпечень.
Фонд використовус для оцiнювання l2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дii за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд
кредитних збиткiв. Залежно вiд диверсифiкованостi свосi клiснтськоТ бази суб'скт господарювання
використовуе вiдповiднi групи (вид фiнансовосого активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо
його iсторичний досвiд кредитних збиткiв указуе на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзrrих
клiентських груп.

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

-1-3 мiсяцi простроченнJI платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 10 % вiд суми боргу;

- З-6 мiсяцiв прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 20 Yо вiдсуми боргу;

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

Поточну дебiторську заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форвардними
ко}Iтрактами та квартирами Фонд групуе в заJIежностi 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 вiд суми борry;

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

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.
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на поточну дебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири
Фонд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 Уо вiд суми боргу.

На поточну дебiторську заборгованiсть за внесками до незареестрованого стаlутного капiталу
та сплаченими авансами за акцii Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,| о^

вiд суми боргу.

У зв'язку з поширенням COVID-l9 icHyc ризик середньострокового та довгострокового
негатрIвного впливу на cBiToBy eKoHoMiKy i eKoHoMiKy Украihи зокрема. На поточну дебiторську
заборгованiсть Фонд створюе резерв очiкуваних кредrIтних збиткiв пов'язаних з COVID-l9 в

розмiрi 0,5 О% вiд суми боргу.

Якщо протягом наступного звiтного перiоду амортизована BapTicTb фiнансових активiв
зростае, i дане зростання можна об'ективно пов'язати з подiсю, яка вiдбувасться пiсля влtзнання

збитку вiд знецiнення у Звiтi про фiнансовi результати, збlлток вiд знецiнення вiдновлюеться через
вiдображення результату у прибутку або збитку.

3.3.4, Фiнансовi акmuвu, 1,110 оцiнююmься за сttравеDлuвою варmiсmю, з вidобрансенням

резульmаmу переоцiнкuу прuбуmку або збuпоку

,Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТта паi (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс Тх за справедливою вартiстю.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
органiзатора торгiвлi.

Якщо на балансi облiковуються акцii, для яких не icHyc активного ринку або частка яких
менша 5 О% активiв Фонду, та змiна BapTocTi яких не буде мати суттевого впливу на показники звiту
про фiнансовий стан, балансова BapTicTb таких акцiй вважаеться наближеною до справедливоТ
вартост1.

Справедлива BapTicTb визначаеться як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена
за передаLIу зобов'язання у звичайнiй операцii мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка
справедливоi BapTocTi базуоться на припущеннi, що операцiя iз продажу активу або передачi
зобов'язання вiдбудеться або на основному ринку для цього активу або зобов'язання, або за
вiдсутttостi основного ринку - у найвигiднiшому ринку для цього активу або зобов'язання.
Основний або найвигiднiший ринок мас бути доступним для Фонду.

Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорiТ в межах iepapxii справедливоТ BapTocTi, яку
можна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, якi с важливими для оцiнки справедливоТ
BapTocTi загаJIом:

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

2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е важJIиврlм для
оцiнки справедливоТ BapTocTi, пiддаеться спостереженню, прямо або опосередковано.

З piBeHb - методики оцiнки, для яких найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е важJIивим для
оцiнки справедливоi BapTocTi, не пiддаеться 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 булуть дiяти з найкращою економiчною вигодою для себе.
Фонд використовус методики оцiнки, якi вiдповiдають наявним обставинам i для яких iснують
достатнi данi для оцiнки справедливоI BapTocTi, максим.lльно використовуючи вiдповiднi вхiднi данi,
якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзуючи використання вхiдних даних, якi не пiддаються
спостереженню.

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

При вiдсутностi вiдкритих даних, визначення Фондом справедливоi BapTocTi частки у
статутному капiталi суб'екта господарювання полягае у визначеннi iнтегральноi характеристики
окремого пiдприемства як обОекта iнвестування, зокрема, з позицiй виробничого потенцiалу,
ефективностi використання активiв, ik лiквiдностi, стану платоспроможностi та фiнансовоi стiйкостi.

Вiдображення Фондом справедливоi BapTocTi частки у статутному капiталi окремого
пiдприемства полягае у визначеннi iнтегрального iндексу фiнансового стану пiдприемства:
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Ns назва покalзника
Нормативне

значення

Критерiй вiдповiдностi
нормативному значенню

(так) (Hl) умовне
позначення

1 Коефiцiент покриття >l 1,1 0,9 Knon

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

J Коефiцiент платоспроможностi (aBToHoMii) >0,5 1,1 0,9 Knnu,

4
Коефiцiент забезпеченостi власними
оборотними запасами

>0,1 1,1 0,9 Кuб".

5 Коеф iцiент рентабельностi активiв >0 1.1 0,9 Kp"n'

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якt
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 оприлюднення вiдповiдного рiшення
НКЦПФР пiдлягас уцiнцi до нульовоТ BapTocTi.

Якщо обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яких прийнято рiшення НКЩПФР про
заборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, вiдновлюсться
згiдно з рiшенням НКЦПФР, TaKi акцii пiдлягають дооцiнцi до справедливоТ BapTocTi проl,ягом трьох
робочих дгliв з дати оприлlоднення вiдповiдного рiшення НКЦПФР. Вiдновлення корисностi та
збиток вiд знецiнення фiнансового активу вiдображаеться у Звiтi про фiнансовi результати.

Змiна справедливоТ BapTocTi фiнансовrх активiв (корпоративних прав) вiдображаеться в
звiтному роцi в бухгалтерському облiку пiсля оприлюднення фiнансових звiтiв пiдприемств
(eMiTeHTiB) за попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат,

3.3.5. 3обов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Фонд стас 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 пiдлягас
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 встановленоi ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою
первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування с несуттевим.

3.3.6. Зеорmання фiнансовuх 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 взаемозzlлiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов'язання одночасно

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Вuзнання mа оцiнка основнuх засобiв

Фонд визнас матерiа:lьний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою використання
ik у процесi своеТ дiялыtостi, 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 2З.05.2020 року BapTicTb бiльше 20 000
грн.

Первiсно Фонд оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подirльшому ooHoBHi засоби оцiнюються
за 'lx собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi. Сума накопиченоi амортизацiI на дату переоцiнки викJIючасться з валовоТ
балансовоi BapTocTi активу та чистоi суми, перерахованоi до переоцiненоТ суми активу. .Щооцiнка, яка
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входить до скJIаду власного капiтirлу, переноситься до нерозподiлеIIого прибутку, коли припиняеться
визнання вiдповiдного активу.

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного використання понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для
придбаних пiсля 2З.05.2020 року вартiстю до 20 000 грн., вважаються малоцiнними необоротними
матерiальними активами (МНМА).

3.4. 2. Поdальu.li в umраmu.

Фонд не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта осIIовIIих засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнанЕя активу.

3, 4. 3. Амор muз ацiя основ н uх з асо бiв.

Амортизацiя основних засобiв здiйснюсться щомiсячно.

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

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнIоеться
до rryля.

,Щiапазон cTpoKiB корисного використання вкJIючас:

Амортизацiя МНМА нараховуеться в першому мiсяцi використання об'екта в розмiрi l00 % його
BapTocTi.

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

3. 4. 4. Н емаmер iаль Hi акmuв u

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якоI накопиченоi
амортизацii та будь-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, Зменuлення Kopucшocmi основнuх засобiв mа немаmерiальнuх акmuвiв
На кожну звiтну лату Фонд оцiнюе, чи с якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Фонд зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо
i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке
зменшення негайно визнаеться 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 кориryеться 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 iнвестицiйноi HepyxoмocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину
будiвлi, або ix поеднання), 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

ЛЬ групи найменчвання осповних засобiв TepMiH корисного використання, роки
Група l Земельнi дiлянки
Група 3 Будiвлi,споруди 1 5_20

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

5

Гпчпа 4 Комп'ютерна TexHiKa 2

Грчпа 5 транспортнi засоби 5

Група 6 Iнструменти, прилади, iHBeHTap 4

Грчпа 9 Iншi ocHoBHi засоби |2
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не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

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

Якщо булiвлi вкJIючають одну частину, яка утримуеться з метою отримання орендноТ плати та
друry частину для використання у процесi дiяльностi Фонду або для адмiнiстративних цiлей, в
бухгалтерському облiку TaKi частини об'скry HepyxoMocTi оцiнюються та вiдобрzuкаються окремо,
якщо вони можуть бути проданi окремо.

3.5.2. Первiсна mа послidуюча оцiнка iнвесmuцiйноi нерухомосmi
Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрати на операцiю

вкJIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiйноI Hepyxoмocтi включае цiну iT

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 накопиченоТ амортизацiI.

3.6. Облiковi полiтики щодо необоротних активiв, утримуваних для продажу
Фонд класифiкуе необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова BapTicTb

буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продажу, а не поточного використання.
Необоротнi активи, утримуванi для продarку, 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 нараховусться. Збиток вiд зменшення
корисностi при первiсному чи под€tльшому списаннi активу до справедливоi BapTocTi за вирахуванням
витрат на продalк визнасться 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 перiодичlry ставку вiдсотка на заJIишок 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
залишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про
операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди" Дохiд вiд
оренди за угодами про операцiйну оренду Фонд визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
оренди. 3атрати, 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. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Фонд мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конструктивну) внаслiдок ми}IулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше моN(пиво, нiж неможливо),
що погашення зобов'язання вимагатиме вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i
можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
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3,9.2. В uплаmu працiвнuкам
На Фондi найманi працiвники вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння

активами здiйснюсться Компанiею згiдно Закону Украiни "Про iнститути спiльного iнвесryвання".
Вiдповiдно до чинного законодавства Фонд единий соцiальний внесок не нараховуе.

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречпими для розумiнпя фiнаrrсовоIзвiтностi
3.10.1 fохоdu mа вuпlраmu
Фонд визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняе зобов'язання

щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi, Актив передасться, коли (або у
Mipy того, як) клiент отримус контроль над таким активом.

!охiд 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 залишаеться 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;

д) ймовiрно, що до Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрнсl оцirrити"

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.

,Щохiд визнасться 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 зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого е зменшення
власного капiталу, KpiM як унаслiдок здiйснення розподiлу держателям вимог до власного капiталу.

Визнання витрат вiдбуваеться одночасно з:

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

. припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоi BapTocTi активу.

3.10.2. Вumраmu за позuкалru

Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHry та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонд капiталiзуе витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвничтва або виробництва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу.

3.10.3. Улловнi зобов'язання mа акmuвu.

Фонд не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про умовне
зобов'язання розкривасться, якщо можливiсть вибугтя pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не е вiддаленою. Фонд не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформачiя про умовний актив
розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд с ймовiрним.

4. OcHoBHi припущенняо оцiнки та суджепня

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та пригryщення, якi мають вплив на
елементи фiнансовоТ 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 ввчDкаються обrрунтованими 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 е особливо вzDкJIивими,
областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких приrтущення й розрахунки
мають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче"
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4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоТ подiТ або умови,

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

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

. вiдображас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форrу;

. с ней,грtulьною, 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, критерii визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанii враховуе найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу
для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею
мiрою, якою вони не суперечать вищез€вначеним джерелам.

ОперацiТ, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здiйснюв.ulись.

4.2. Судження щодо справедливоi BapTocTi активiв Фопду
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунтуеться на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Судження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво КомпанiТ вважас, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

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

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на приtryщеннях керiвництва Компанii щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, зплiн

в€uIютних 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 КомпанiТ використовувало iншi пригryщення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, KypciB обмiну вчuIют, кредитного рейтингу контрагента, дчти 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 важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ BapTocTi

фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвня,
Керiвництво Компанii планус використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетенцii 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 базусться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках е недостатньою, на д}мку керiвництва КомпанiТ е прийнятним та необхiдним.

Використання рiзних маркетингових приrтущень таlабо методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачуваIry справедливу BapTicTb.

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво КомпанiТ застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до скпаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
rрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi та iнших
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факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Компанii фактором i може суттсво вплинути на оцiнку
фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовусться для перерахунку майбутнiх

потокiв доходiв в сдине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка е базою для визначення

ринковоТ BapTocTi бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка

доходу на вкJIадений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екти iнвесryвання, або - ставка

доходу за альтернативними 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 проекту, якi вимагають

рiзнi piBHi компенсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.

Станом на З|.|2,2020 р. середньозвuDкена ставка за портфелем банкiвських кредитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила I4,5 Уо рiчних. Iнформацiя, що використана для визначення
середньозваженоi ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням
https://bank.gov.ua"/statistic/sector-financial/data-sector-financial роздiл "BapTicTb кредитiв за даними
статистичноi звiтностi банкiв Украiни (6ез урахування овердрафту)".

4.6. Сулження щодо виявлення ознак знецiнецня активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

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

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiI
фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або l2-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредIrтного

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

як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростае ще до
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки
платежiв, що с специфiчними для позичtlJIьника, (наприклад, здiйснення модифiкацii або

реструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM ввzDкаеться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT

мас низький ризик настання дефолту, позичatльник 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, €ше не обов'язково
здатнiсть позич€tльника виконувати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв"

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

Очiкуванi кредитнi збитки за вQсь строк дiI не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто на
пiдставi того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному
перiодi, але не вважаеться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Фонд з'ясовуе, чи мatло
мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постаJIа потреба

у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.

Аналiз зростання кредитного ризику та моменту настання дефолту може базуватися
на рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних покzвниках, однак МСФЗ 9 пригryскас, що суттеве зростання

ризику вiдбувасться при простроченнi на30днiв (параграф 5.5.11 МСФЗ9), адефолт (подiя
знецiнення)- при простроченнi на9Oднiв (параграф Б5,5.З7 МСФЗ9). Цетак званi спростовнi
припущення) МСФЗ 9.
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класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод
оцiнки

(ринковий,
дохiдний,

витпатний)

Вхiднiданi

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

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капi-
талу здiйснюеться за iх
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в
ходi якоi був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки,

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

фондовою бiржею. flaHi
фiнансовоi звiтностi
пiдприемства (eMiTeHTa)

для визначепня
iнтегрального iндексу
фiнансового стану
пiдприсмства (eMiTeHTa).

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi
HepyxoмocTi здiйснюсться за
собiвартiстю. Подальша оцiнка
здiйснюсться за первiсною
вартiстю за вирахуванням
накопиченоi амортизацiт.

Ринковий,
дохiдний

Щiни на ринку
HepyxoмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

.Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюс BapTocTi погашення,
тобто cyMi очiкуваних контрактних
грошових потокiв на дату оцiнки.
Подальша оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбуваеться за
амоDтизованою ваотiстю.

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки,

Поточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка поточних
зобов' язань здiйснюсться за
вартiстю погашення. Поточнi
зобов'язання оцiнюються у
подаJIьшому за амортизованою
вартiстю.

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

5. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi
5.1. Методики оцiнювання та BxИHi данi, BllKopиcTaHi для складання оцiнок за справедливою

вартiстю
Фонд здiйснюе 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.

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

У результатi визначення справедливоI BapTocTi частки у статутному капiталi згiдно методикLl
визначення iнвестицiйноТ привабливостi пiдприсмства за даними фiнансовоТ звiтностi, було провелено
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5.3. PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTi, до якого налея(ать 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, irле
спостереrкуванi)

3 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваними)

Усього

.Щата оцiнки з|.\2.|9 з1.12.20 з|.|2.|9 з|,12.20 з|.|2.|9 з\.|2,20 з1.12.|9 з|,12.20

!овгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншiфiнансовi
iнвестицii 4 855 з 594 4 855 з 594

,Щовгострокова
дебiторська
заборгованiсть 1| 152 10 862 I1 |52 10 862

Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть l 2 89,7 1 2 897

,Щебiторська
заборгованiсть
за

розрахунками
з нарахованих
доходiв 225 225
Грошовi
кошти 1 1 l 1

}чiнку фiнансових активiв Фонду, а саме: частку в стат}"тному капiталi ТзОВ <Прем'ср EKciM> учiнено
на 1 200 тис. грн., частку в статутному капiталi ТзОВ кЕкобiзнесфiнанс> уцiнено на 62 тис. грн.

У звiтному 2020 рочi вiдбулося придбання частки в статутному капiталi, а саме: частки в
статутному капiталi ТзОВ "KopBiH прайм" на суму 1 тис. грн.

5.4. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних
3-го рiвня iepapxiT

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

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMerrTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю.

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
рiвня iepapxiT

залишки станом
наЗ1'.|2.2019р.

Придбання
(продажi)

залишки станом
наЗ1.|2.2020 р.

Примiтка

.Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицii:
iншi фiнансовi
iнвестицiТ

4 855 l 26l з 594 +1 (Придбання частки у
статутному капiталi);
- | 262 (Збиток вiд змiни
справедливоi BapTocTi
частки у статутному
капiталi);

,Щетальна iнформацiя
розкрита ч Примiтцi 5.2.

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12,20|9 з|.|2.2020 з|.|2,201'9 з|.12.2020

,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
iншi фiнансовi iнвестицii 4 855 з 594 4 855 з 594
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Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

зl.|2,2019 3|,|2.2020 з1.12,2019 з1.12.2020

.Щовгострокова дебiторська
заборгованiсть 1,1, l52 10 862 || l52 l0 862

,Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками з нарахованих
доходiв 225 225
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 1 2 89,7 l 2 897

Грошовi кошти 1 1 l 1

поточнi зобов'язання 2 769 2 29l 2 769 2 291

Станом наЗ1,12.2020 року на балансi облiковувались довгостроковi позики на суму 9 662 тис.
грн. Фонд проводить розрахунок амортизованоi BapTocTi майбутнiх грошових потокiв з виданих позик
та нарахованих доходiв по позиках i вiдображае BapTicTb позик з врахуванням премii або дисконry.
Станом на Зl.|2.2020 року премiя становить | 297 тис грн.

Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик. Станом на 31 грудня
2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму виданих позик нараховано в cyMi 97 тис. грн.

Фонд створюе резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках за
наявностi простроченоi заборгованостi по вiдсотках. У Фондi вiдсутня прострочена заборгованiсть по
вiдсотках, тому резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо заборгованостi по вiдсотках становить к0>.

Керiвництво КомпанiТ вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоI BapTocTi е

достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоТ звiтностi з€tлишилась буль-яка суттева iнформачiя
щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоТ
звiтностi.

б. Розкриття iнформачiii що пiдтверджуе cTaTTi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Щоходи
Фонд складае Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за Ntетодом

<Функцiй витрат).
Розшифрування доходiв i витрат за кфункцiонztльним призначенням)) отриманих Фондом за 2019

piK та за2020 piK наведено в таблицi.

I7

.Щоходи
Код
звiтч 2019 р. 2020 р.

Iншi фiнансовi доходи D.2220 4 25l 4 364

Щоходи вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках J lз7 2 739

Премiя по позиках 1 l14 l 625
Iншi доходи р.2240 2 340 154

Доходи вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй l l|7
Доходи вiд реалiзацii корпоративних прав 1 22з

!оходи вiд отриманих дивiдендiв |54
всього доходiв: 6 591 4 518

б.2. Витратп

Витрати Код
звiтч 2019 р. 2020 р.

Адмiнiстративнi витDати. в т. ч. р.2130 !94 205
винагорода компанii з чправлiння активами 119 183
Витрати на послуги аудитора 8 15

витрати на послуги банку. депозитарнот установи. зберiгача 7 7
Фiнансовi витDати р,2250 632 1 436
Дисконт по позиках бз2 1 339
Витрати вiд зменшення корисностi дебiторськоi
заборгованостi (за позиками) 97



Витрати
Код
звiту 2019 р. 2020 р.

Iншi витпати p,22'l0 2 563 l 279
уцiнка фiнансових iнвестицiй 1 з4l | 262
Витрати з продtDку корпоративних llpaB 1 222
Витрати вiд зменшенI{я корисностi aKTlrBiB 1,7

всього витрат: 3 389 2 920

Розшифрування витрат Фонду за методом характеру витрат наведено в таблицi.

CTaTTi 2019 р. 2020 р"

матеDl€lльнl витDати
виплати працiвникам
виплати фондам соцiального забезпечення пов'язанi з заробiтною платою
амортизацlя
lнш1 витрати |94 205

Всього витDат: 194 205

6.3. Податок на прибуток
Фонд не мае витрат з податку на прибуток у зв'язку з тим, що вiдповiдно до пп. l41.6.1 п. 141.6

ст. 141 Податкового кодексу УкраIни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльноr,о iнвесryвання, а

саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного фо"ду, кошти та iншi активи, залученi вiд

учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи вiд здiйсненI{я операцiй з активами iнстицrцz
спiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaHi за активами iнституту спiльного iнвесryвання, та iншi
доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)
платежi, роялтi тощо).

6.4, Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобраясенням

результату в прибутках або збитках

У зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо вищевказаних товариств з обмеженою
вiдповiдальнiстю та приватних пiдприемств станом наЗ1'.12.2020 р. оцiнка iнвестицiй за справедливою
вартiстю (частки у статутному капiталi товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю) вiдображена в З-ому
piBHi icpapxiT.

Станом наЗ1.12.2020 року на балансi Фонду не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiТ.

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

рахунку, вiдкритому в АТ КБ кПриватбано в cyMi 1 тис. грн.

Станом на З|.12.2020 р. грошовi кошти за номiнальною вартiстю облiковувались на поточному
рахунку, вiдкритому в АТ КБ кПриватбано в cyMi 1 тис. грн.

За даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюсться рейтинговим агентством, яке внесене до
.Щержавного ресстру уповнов€Dкених рейтингових агентств НКЦПФР, даний банк мае кредитний
рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA (бiльш детальний аналiз наведено у примiтцi 7.З.l).

Назва сyб'екта господарювання зl.|2.2019 з1.12"2020

Частка у статутному капiталi ТзОВ "Прем'ер EKciM" 1 247 47

Частка у статутному капiталi ТзОВ ",KopBiH прайм" 1

Частка у статутному капiталi ТзОВ "Екобiзнесфiнанс" з 608 з546

Всього 4 855 3 594

,Щебiторська заборгованiсть

з1.12.2019 31.12.2020

Щовгострокова дебiторська заборгованiсть || |52 l0 959

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв 225
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 2 9|4
Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi l 14)
Балансова ваDтiсть всього: 11 378 13 759
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,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Фонду скJIадаеться з виданих позик, нарахованоТ
премiiта нарахованого дисконту на суму виданих позик, а саме:

Станом наЗ1..|2.20|9 р,
- ТзОВ "Прем'ер EKciM" видано позик на суму |0 |42 тис. грн., нараховано премiю - 1 010 тис.

грн.

станом на З |.12.2020 р.:
- ТзОВ "Прем'ер EKciM" видано позик на суму 9 662 тис. грн., нараховано премiю - 1 29'7 тис.

грн., нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму - 97 тис. грн.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на З1,122019 р.
скJIадаеться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 225 тис, грн, а саме:

- ТзОВ "Прем'ер EKciM" нараховано вiдсоткiв на суму 225 тис. грн.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на Зl.|2,2020 р.
вiдсугня.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду с короткостроковою. Щебiторська
заборгованiсть Фонду не мас забезпечення. Фонд проводить ана.пiз та оцiнку рiвня кредитного ризику
з використанням iндивiдуального пiдходу до контрагента.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом наЗ1,.|2.2019 р. склалаеться з розрахункiв за
депозитарнi послуги та винагороди Компанii на суму 1 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом lяa3l,|2.2020 р. складаеться з:

- BHecKiB до незаресстрованого статутного капiталу товариств на суму 2 913 тис. грн.;

- iншоТ заборговаtrостi, яка складаеться з розрахункiв за депозитарнi послуги та винагороди
Компанii на суму 1 тис, грн.

б.7. Власний капiтал
Станом на Зl,l2.20|9 р. та 3l.|22020 р. зареестрований капiтал скJIадав 50 000 тис. грн.

Струкryра власного капiталу:

з1.12.20|9 зl.|2.2020
Зареестрований (пайовий) капiтал 50 000 50 000

Нерозподiлений прибуток 6 054 7 652
неоплачений капiтал -42 589 -42 589

всього власний капiтал 13 4б5 l5 063

6.8. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

31.12.2019 зl.|2.2020
Кредиторська заборгованiсть iз внугрiшнiх розрахункiв 1

Кредиторськазаборгованiсть затовари, роботи, посJцли 2

Iнша кредиторська заборгованiсть 2 768 2289

Всього кDедиторська заборгованiсть 2 769 229l
Кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв станом на 3|,|2.2019 р. склаласться з

заборгованостi за компенсацiю витрат КомпанiТ на суму 1 тис. грн.

Iнша кредиторська заборгованiсть станом наЗ7,1,2.2019 р. складаеться з заборгованостi за iMeHHi
iнвестицiйнi сертифiкати, а саме: Маiвка О.В. на суму 2 768 тис. грн,

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом З|.12.2020 р, скJIадаеться з
заборгованостi по винагородi перед Компанiсю на суму 2 тис. грн.

Iнша кредиторська заборгованiсть станом наЗ1.12.2020 р. склалаеться з заборгованостi за iMeHHi
iнвестицiйнi сертифiкатLI, а саме: МаТвка О.В. на суму 2 289 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду носить поточний характер i не
ввaDкасться простроченою.

6.9. Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01.01 .2020 р, по 31.12.2020 р. склалено за вимогами

МСБО 7 <Звiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя
про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв на нетго-основi. У звiтi
вiдображено рух грошових коштiв вiд опсрацiйноТ та неоперацiйноТ (iнвестицiйноi та фiнансовоi)
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дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайноТ дiялыtостi, сума якого

скоригована на амортизацiю необоротних активiв, витрати на оплату працi персоtlzlлу, сплату
податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаэк: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесеrrих до довгострокових, та потоtIних фiнансових ilлвестицiй, витраги на придбання оборотних
активiв, iнших вкJIадень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди,
отримання та погашення позик.

Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мirли мiсце в результатi
eMicii цiнних паперiв, врIкупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговиlпlи
ltiнними паперами.

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноТдiяльностi за перiод з 01.01.2020 р. по ЗI.12.2020 р,
становить - 204 тис. грн. (витрачання), за перiод з 01.01.2019 р. по З|.12,2019 р. становIIть - 194 тис.
грн. (витрачання).

Рух коштiв у результатi операцiйноТ дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим
вiдоб

Чистлtй рух грошових
01.01.2020 р. по 3l.|22020

коштiв вiд не операцiйноТ дiяльностi (iнвестицiйноi дiяльностi) за перiод з

р. становить - 3 598 тис. грн. (надходхсення), за перiод з 01.01.2019 р" по

методом нии м чином

Стаття Код 01.01.2020_
з1.12.2020

01.01.2019-
зl.|2.20|9

Iншi витрачання р.3190 1

ВитDачання на оплату ToBapiB (робiт, ПОСлУГ) р.3100 -20з |94
Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi п.3195 -204 -l94

З|.12.20|9 р. становить -1 200 тис. ня

Стаття Код 01.01.2020-
з1.12.2020

01.01.2019-
31.12.2019

Надходження вiд реалiзацii фiнансових iнвестиrliй р.3200 I 22з
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв р,з2|5 2 964 2 9l2
Надходження вiд отриманих дивiдендiв р.З220 l54
надходження вiд погашення позик р.з230 480 2зз2
витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй р.з255 -4 3,72

витрачання на надання позик р.з2,75 -895
Чистий Dyх коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi р.3295 3 598 1 200

з1.12.20]19 р. становить - 1 007 тис.

Стаття Код 01.01.2020-
з1.12.2020

01.01.2019_
3|.|2.2019

Iншi надходження р.3340 150 895

Iншi платежi р.3З90 -3 544 -| 902
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi р.3395 -з 394 -1 007

Чистий рух грошових коштiв вiд не операцiйноТ дiяльностi (фiнансовоi дiяльностi) за перiод з

01.01.2020 р. по 31.12,2020 р. становить - З 394 тис. грн. (витрачання), за перiод з 01,01.2019 р" по

Результат чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду за перiод з 01.01.2020 р. по З1.12.2020 р.
становить 0, за перiод з 01.01.20l9 р. по 31.12.20l9 р. е витрачання грошових коштiв в cyMi -1 тис. грн

Грошовi потоки в iноземнiй валютiвiдсутнi.
6.10" Звiт про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
Облiк зареестрованого (пайового) капiтагry, нерозподiленого прибугку та неоплаченого капiтагry

здiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. BapTicTb статей власного капiтагцz, яка
вiдображена у звiтi про власний капiтал вiдповiдае балансу (звiту про фiнансовий стан) Фонду:

Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗl.|2.2018 р. становить 50 000 тис. грн.
Нерозподiлений приброк станом наЗ|.|2.20|8 р. становить 3 238 тис. грн.
Неоплачений капiтал станом наЗ1r.|2,201'8 р. становить (42 589) тис. грн.
Власний капiтал станом наЗl.|2.20|8 р. становить 10 649 тис. грн.
Чистий прибугок за перiод з 01.01.2019 р, по З 1.12.2019 р. становить З 202 тис. грн.
Iншi змiни (списання акцiй) за перiод з 01.01.2019 р. по З1.12.2019 р. становлять -386 тис. грн.
Зареестрований (пайовий) капiтал станом :яаЗ1^.|2,20|9 р. становлrгь 50 000 тис. грн.
Нерозподiлений прибугок станом Ha3l.|2,20|9 р. становить б 054 тис. грн.
Неоплачений капiтал станом наЗ1.|2.201'8 р. становить (42 589) тис. грн.
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Власний капiтал станом на31',|2.2019 р. становить 13 465 тис. грн.
Чистий прибугок за перiод з 01 .01 ,2020 р. по 3 l .lZ,2020 р. становить 1 598 тис. грн.
Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ1,.122020 р. становить 50 000 тис. грн.
Нерозподiлений прибугок станом на37,|2,2020 р. становить 7 652 тис. грн.
Неошlачений капiтал станом наЗ1'.|2,201^8 р. становить (42 589) тис. грн.
Власний капiтал станом наЗ1',12.2020 р. становить 15 0б3 тис. грн.

7. Розкриття iншоi iнформацii
7.1 YMoBHi зобовlязання.
7.1,1. CydoBi позовu
Проти Фонду в звiтному перiодiв не було подано судових позовiв. Керiвництво Компанii вважае,

що Фонд не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювtulися,

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

нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIалася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоТ податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноi дiяльностi, у разi, якщо
податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва КомпанiТ
економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi податки,
штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинуги 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 dебimорсько'i заборzованосmi mа iHtuux фiнансовuх aKmaBiB

Внаслiдок ситуацiТ, яка cKJIulJIacb в економiчi УкраТни) а також як результат економiчноТ
нестабiльностi, що скJIалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Фонлу.

Сryпiнь повернення активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза
зоною контролю Фонду. Ступiнь поверненrul дебiторськоi заборгованостi Фонду визначасться на
пiдставi обставин та iнформацiТ, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва КомпанiТ, виходячи з
н€uIвних обставин та iнформацii, 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), очiкуваний кредитний збиток Фондом визнаний
при оцiнцi цього фiнансового активу становить <<0>.

Враховуючи той факт, що довгострокова дебiторська заборгованiсть буле погашена у 202l роцi, i
беручи до уваги нестабiльну економiчну сиryацiю в YKpaiHi, в т. ч. пов'язану з COVID-19, Товариство
створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi за виданими позиками в розмiрi
97 тис. грн.

7.2. Розкриття iнформаuii про пов'язанi сторони

,Що пов'язаних cTopiH Фонду належать Компанiя та юридичнi особи - резиденти, корпоративнi
права яких облiковl,ються в Фондi.

Компанiя та, зокрема, ii керiвник, мае вплив на Фонд внаслiдок виконання функuiй з управлiння
активами та органiзацiТ дiяльностi Фонлу. Прямi родичi керiвника КомпанiI пов'язаностi не мають.
Протягом звiтного перiолу здiйснювалися операцiТ з нарахування винагороди Компанii у cyMi 183 тис.
грн. та проведення оплати винагороди КомпанiТ на суму 180 тис. грн.

7.3.Itiлi та полiтики управлiння фiнансовпми ризиками
Управлiння ризиками мае першочергове значення для ведення бiзнесу Фонду i с ваlкливиtчt

елементом ii дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi
фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники
Фонду. Оперативний i юридичний контроль мас на MeTi забезпечувати належне функчiонування
внутрiшньоi полiтики та процедур з метою мiнiмiзацii операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвництво Компанii визнае, 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, ринковIлй
ризик та ризик лiквiдностi.
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Полiтика з управлiння ризиками opieHToBaнa на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з

якими стикасться 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 FIa ocHoBi розумiння причин
виникI{ення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можJI}Iвого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7.3.1. Креdumнuй рuзак
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий irrcTpyмeнT не зможе

виконати зобов'язання i це буде приtIиною виникнення фiнансового збитку iншоТ сторони. Кредитний

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

дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики).

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду е оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя
щодо ix спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

Станом на З1,12.2020 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, 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 }Ia звlтну дату.

Щоdо поmочнuх paxyHKiB

При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквiвалентiв грошових
коштiв, розмiщених на поточному рахунку в АТ КБ кПриватбанк> були BpaxoBaHi, в першу чергу, данi
НБУ. Вiдповiдно до цих даних скJIадаються рейтинги банкiв. За даними рейтингу надiйностi банкiв,

що здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до ,Щержавного реестру уповноважених
рейтингових агентств НКЦПФР (https://www.nssmc.gov.ualrating-agencies/) АТ КБ <Приватбанк) мае
кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uаАА (http://standard-rating.bizlrus/rljrivatbank).

02 грулня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства кСтандарт-Рейтинг> прийняв

рiшення про оновлення кредитного рейтингу АТ КБ <Приватбаню> за нацiональною шкtlJIою на
piBHi uaAA. Позичальник або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом uaAA характеризуеться дуже
високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украihськими позичzlпьниками або борговими
iнструмеrrтами. Знаки ((+)) та ((-) позначають промiжний рейтинговий piBeHb вiдносно основного рiвня.
Стабiльний прогноз вкшуе на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змiни рейтингу протягом

року.

Щоdо позuк

Станом на 31.12.2020 року в активах Фонду е позики, що виданi ТзОВ "Прем'ер Ексiпл" iз
TepMiHoM повернення Зl.|2,2021' piK на суму 9 662 тис. грн,

За результатами проведеного аналiзу, враховуючи пiдходи затвердженi в Фондi у межах системи

управлiння ризиками, керiвництво КомпанiТ зробило висновок, що з дати первiсного визнання (видачi
позики) кредитний ризик позич€lльника не з.внав зростання i е низьким. Вiдсутнi факти, якi б свiдчили
про ризик невиконання зобов'язання. Проте, беручи до уваги нестабiльну економiчну сиryацiю в

YKpaTHi, в т. ч. пов'язану з COVID-19, Товариство створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на
суму заборгованостi за виданими позиками в розмiрi 97 тис. грн.

До заходiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- встаI{овлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторськоI заборгованостi в активах;

- диверсифiкацiю структури активiв;
- аналiз платоспроможностi контрагентiв;
_ здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Фонлу простроченоi дебiторськоТ

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

система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль).

Фонд використовуе наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
о лiмiти щодо боргових зобов'язань за кJIасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
о 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 шкалою;
о лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами.
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7.3.2. Рuнковай рuзак
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi 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 нарФкатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцii, облiгацii та iншi

фiнансовi iнструменти.

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

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

унаслiдок вiдсоткового ризику чи ваJIютного 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

акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

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

фiнансового iHcTpyMeHry коливатимуться внаслiдок змiн ваJIютних KypciB.

Валютнi ризики виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в

iноземнiй валютi. Фонд не iHBecTye кошти в банкiвськi депозити, цiннi папери та iншi фiнансовi
iнструменти HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi, тому не е чутливим до ваJIютних ризикiв"

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбрнi грошовi потоки вiД

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться 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 Украiни, керiвництво КомпанiТ прийняло рiшення не

iнвесryвати у борговi зобов'язання у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. КерiвництвО
КомпанiТ здiйснюе монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюе ik максимЕlльно припустимий розмiр.
У разi зростання вiдсоткових ризикiв Фонд мае HaMip позбуватися боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB З

фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки
впливу мо}кJIивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

7.3. 3" Р tlз uк лiквidносmi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних

iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншогО

фiнЬнсового активу. Фонд здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi.
Фонд аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнаНСОВИМИ
активами, зобов'язанн ями) атакож прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду в РОЗРiЗi
cTpoKiB погашення представлена наступним чином:

PiK, що закiнчився
31 грулня 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до

1 року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Кредиторська заборгованiсть
iз вrгугрiшнiх розрахункiв

1 1

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

2 768 2,768

Всього 2769 2769

PiK, що закiнчився
31 грулня 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

виз
мiсяцiв до

1 рокy

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB Всього

Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги

2 2

Iнша поточна кредиторська
заборгованiсть

2289 2 289

Всього 229| 2 291

2з



7.4. Управлiння капiталом
Фонд розглядас управлiння капiтЕlлом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзачii

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимztльним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а
також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Фонду, Ключовi питання та поточIri

рiшення, що впливають на обсяг i струкryру капiталу, а також джерела його формування,
розглядаються управлiнським персон.rлом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку
постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за ik дотриNIанням у звiтному
перiодi; удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення
загальноТ стратегiТ управлiння капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiолу"
При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiтапу, його структура та можливi ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Фонд здiйснюе регулюваннjI капiталу шляхом залучення додаткового капiтагrу
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 досягнен}ш наступних цiлей:
. збереrги спроможнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi

забезпечував дохiд для учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
о забезпечити належний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленIllо цiн на послуги

Фонду, що вiдповiдають рiвню ризику;
. дотримання вимог до капiтаlry, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностi Фонлу

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

Фонд вважас, що загальна сума капiталу, управлiннJI яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi капiтагцr,
вiдображеного в балансi.

Склад власного капiталу надату фiнансовоiзвiтностi- 15 063 тис. грн.:

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

- Нерозподiлений прибугок-7 652 тис, грн.

- Неоплачений капiтал -(-42 589)тис. грн.

Розмiр зареестрованого пайового капiталу вiдповiдае вимогам, встановленим для пайових
фондiв.

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

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнститутiв спiльного iнвесryвання та порядок, строки подання та скпад iнформацii про

результати дiяльностi та розрахунок BapтocTi чистих активiв iнститугiв спiльного iнвесryвання е,

вiдповiдно, рiшення НКЦПФР вiд З0.07.201З р. JФ 1336 <Про затвердження Положення про порядок
визначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного iнвестування> (iз змiнами) та рiшення
НКЦПФР вiд 02.10.2012 р. J\b 1З4З кПро затвердження Положення про порядок складання та

розкриття iнформацiТ компанiями з управлiння активами та особами, що здiйснюють управлiння
активами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до Нацiональноi KoMicii з
цiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).

BapTicTb чистих активiв * величина, що визначасться як рiзниця мiж сумою активiв iнституry
спiльного iнвестування з урахуванням ik ринковоi BapTocTi i розмiром зобов'язань iнстиryту спiльного

ння.

Показник
значення покrlзника станом на

31.12.2019 р. 31.12.2020 р.

Сума активiв, грн. 16 2з4 094.6| |7 з5з 697,69

Сума зобов'язань, грн. 2 769 з65,00 2 290 850,05

BapTicTb чистих активiв, грн. 13 464 729,6| 15 062 847,64
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Показник
значення пок€lзника станом на

31.12.2019 р. 31.12.2020 р.
Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв, що
знаходяться у обiry, од. 7411 000 7 411 000

Номiнальна BapTicTb одного iнвестицiйного
сертифiката, грн. 1.00 1,00
BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку
на один iнвестицiйний сертифiкат, грн. 1,8169 2,0з25

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

Протягом звiтного перiолу не вiдбувалося первинного розмiщення iнвестицiйних сертифiкатiв.
Виплати учасникам (дивiденди) не здiйснювчlлися.

Iнформацiя u4оdо склаdу mа розмiру вumраm, якi вidu,tкоdовуюmься за рахунок акmuвiв Фонdу.
Вимоги щодо скJIа.цу та розмiру витрат, якi мож}ть буги вiдшкодованi за рахунок iнституry спiльного
iнвесryвання, встановленi рiшенням НКЩПФР вiд 13.08.20lЗ ЛЪ 1468 <Про затвердження Положення
про скпад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвесryвання>
(iз змiнами). Так, максимztльний розмiр винагороди компанii з управлiння активами венчурного фонду,
розрахованоi у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих активiв iнституry спiльного iнвесryвання, не може
перевиIцувати 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 УкраТни) не повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньорiчноТ
BapTocTi чистих активiв iнституry спiльного iнвесryвання протягом фiнансового року. Загальна сума
вIтграъ якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонлу за звiтний перiод, скJIадас 205 229,96 грн., в т,ч.
сума винагороди компанii з управлiння активами - |82 949,96 грн. (що сlglадас 1,30 О/о вiд середньорiчноТ
BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвестування), сума iнших витрат (оплата послуг банкiвськоТ

установи, депозитарiю, аудитора) - 22 280,00 грн. (що складас 0,|6 Уо вiд середньорiчноТ BapTocTi чистIл(
активiв iнституту спiльного iнвесryвання), Отже, скJIад та розмiр витрат Фонлу вiдповiдають вимогам
законодавства про дiяльнiсть iнститугiв спiльного iнвесryвання.

Iнформацiя u1o0o вidповidносmi розмiру акmuвiв Фонdу мiнiмальнолlу обсяzу акmuвiв. Вимогами ч.

2 ст, 4l Закону УкраiЪи кПро iнститути спiльного iнвесryвання> вiд 05.07.2012 р. Ns 5080-VI
встановлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвестицiйного фонду, який повинен дорiвнювати
l250 мiнiмальних заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день ресстрачiТ Фонлу
(04.07.20112 р. - 1 378 тис. грн.). Розмiр активiв Фонлу скпадае 11 З54 тис. грн., що перевищуе
мiнiмальний обсяг активiв Фонду.

Iнформацiя u,lоdо iнвесmuцiйноi полimuкu. Iнвестицiйна полiтика Фонду полягас 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 оптимальне
спiввiдношення мiж ix дохiднiстю та надiйнiстю. OcHoBHi напрями iнвестицiйноТ дiяльностi, ризики,
що пов'язанi з iнвесryванням та обмеження iнвестицiйноТ дiяльностi Фонду визначаються його
Iнвестицiйною декларацiсю.

7.5. Подii пiсля дати Балансу ., ,:,

Mix< датою скJIадання та затвердження фiнансовоi
на показники фiнансовоТ звiтностi та економiчнi рiше9rл!

жодних подiй, якi б могли вплинути
чiв, не вiдбувалося.

Г" Ю. Баскiн

I. В. Наконечна

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Затверлжую:
Генеральний директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepiT А J\Ъ 003519)

м.п.
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