
Аудиторськпйвисновок
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо рiчноТ фiнаrrсовоi звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
нед и версифi кова ного виду закритого типу <<Захiд-Iнвест>>, активи якого

перебуваю,гь в управлiнrli ПриватIIого акцiонерного товариства <<Itомпаlriя з
управлiНня актиВами <<Карпати-iнвест>> станом на 31 грудня 2020 року

А dp есапl ау d uпоор с ь Kozo в uс но в ку :

нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,
НаГЛЯДОВа РаДа ПРиватного акцiонерного товариства <<компанiя з

управлiння активами <Карпати-iнвест>.

Звiт з аудиry фirrансовоТ звiтlлостi
lулока
Ми провели ау дит фi нансовоi звiтностi Пайового венчурногоrуlи llPUбcJlи аули,г QIHaHcoBol звlтностt llайового венчурного iнвестицiйного

фопду недиверсифiкованого виду закритого типу <Захiд-Iнвест)) (надалi - Фонд),
ЩО СКЛаДаеТЬСЯ Зi ЗВiТУ ПРО фiнансовий стан ФОНЩУ станом на 31 грудн я 202о р.,
i звiту про сукупний дохiд за 202о pik, звiту про змiни у власному капiтал i за 2о2о
pik, звiту про рух грошових коштiв за2020 pik та примiток ло фiнансовоi звiтностi
Фонду, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик ФОНЩУ.

На нашу Д}мку, фiнансова звiтнiстЬ, Що додаеться, вiдображае достовiрно, в
ycix суттсвих аспектаХ фiнансовий стан ФондУ станоМ на 31 грудня 202Ор., його
фiгrансовi результати i грошовi потоки за pik, що закiнчився з€вначеною датою,
ВiДПОВiДrlО ДО МiЖнародних стандартiв фiнансовот звiтностi (мсФз) та вiдповiдае
вимогам законодавства Украiни, що регулюе питання бухгалтерського облiку та

, ФiнансовоТзвiтностi.

, Основа lля dумкu
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,

аудиту, огляду, iltшого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в
якостi нацiональних згiдно з рiшенням Аулиторськоi паJIати Украiни вiд
08.06.2018 р. М 361, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА) 700

дуdumорсъка фiрм а Укр З axi dАv dum
свfдоцтво про внесення в Ре€стр су_б'tктiв аудиторськоi' дiйностi

аdlэеса: 790] I, лl. львiв,,fl!. ,. ,r*-"!,"!,!|!";i!,': 
"?: too!i;,r, uu ,о, n,,,; ;;-: ;;rr, 225-6в-80

e-mail: Ukt,Z-аhidАuф't(Фmаi1.1уiч.uq,. oc|litliliHuй сайш; уулчуу,uzа-аuсlуt.'соlп.uа
п / paryHo* UA68 3253б5 00000 2600701 I071804 в ПАт ,,крrдоi,цнк-

сдрпоу 20833340, кодтуу 46101 копФг 240
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(перегляrrутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансБвоi
звiтtrостi", 706 (переглягlутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших
питань у звiтi незаJIежного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi koмicii з
цiнних паперiв та фондового ринку (НItL{пФр) "Про затверд}кення Вимог до
ауlIиторського висновку, що подаеться до Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв
спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанii з управлiння активами" вiд 11.06.2013 р.J\ъ 991. Нашу вiдповiдальнiсть
згiдtно з цими стаFIдартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит cPiHaHcoBoT звiтrrостi> нашого звiту.

МИ С незалежними по вiдношенню до ФОНДУ згiдно з Мiжнародним
кодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти
незалежностi, Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<Кодекс
РМСЕБ>) та етичFIимИ вимогамИ, застосОвнимИ В YKpaTHi дО нашого аудиту
фirlансовот звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимоГ та КодексУ рмсЕБ. МИ вважасмО, ЩО отриманi нами аудиторсъкi
доказИ с достаТнiмИ i прийнЯтними для використання ik як основи для нашоТ

думки.

су m m ев а н е в u3 l t о ч е н ic mь, Leq о с mо су €mь ся б ез п ер ер ыю сmi d iял ь но сmi
звертаемо увагу на ситуацirо щодо майбутньот невизначеностi, пов'язаноi iз

запровадженням урядом Украiни обмежень, встановлених пiд час карантину у
зв'язку зi спалахом KopoHaBipycy у cBiTi. В результатi цього виникас
t{евизначенiсть, що може поставити пiд cyMHiB здатнiсть ПрАТ куД кКарпати-
lHBecT)) ПРОДоВ}кувати на безперервнiЙ ocHoBi вiдображати активи ФОНflУ за
справедливою вартiстю. Вплив такот майбутньот невизначеностi наразi не
МОlI(ЛИВО Оцiнити. Нашу думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоi
ЗВlТtlостl lз врахуванням зазначеноi невизначеностi не було змiнено.

IHtota iнфорлсацiя
Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi ФОНЩУ не поширюеться на iншу

чt iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсТ
irrшоТ iнформацiТ. Система бухгалтерського облiку ФОНДУ е адекватною. У
ФОНДI застосовуIоться процедури внутрiшнього контролю (аулиту). Система

управлiння ризиками ФОНДУ с прийнятною.

Текспl цьоео dоку"менпtу пidzопловлено Дуdumорською фiрлlою "УкрЗахidДуduпl", 22,0t.202 l
вllкорuспtаttня пlекспlу у цiлому або у часmutti без пuсьмовоi'зеоdu не dозволяепься.
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Клю чо в i п lлпхан lt я ayd u поу

Клrочовi питаннrI аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження,

були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за

пот,очний перiод. I_{i питання розглядалися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi
звiтностi ФОНДУ в цiлому та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми не

висловлюсмо окремоТ думки щодо цих питань.

BidnoBidaltbtticпob управлiнськоzо персонulу mа muх, Kozo наdiлено
ltаitв uu4ttпt Lt повноваJrcенням Lr, за фiнattсову звiпонicmь

Управлiнський персонал ФОНДУ несе вiдповiдальнiсть за складання i

достовiрrlе подання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визнача€ потрiбною для
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJI ФОНДУ несе

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть

лiяльностi як осIiови для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо

управлiнський персонал або планус лiквiдувати ФОНД чи припинити дiяльнiсть,
або не мас itlших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями у ФОНДI, несуть

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОНДУ.

BiDttoBidaлbHicmb ауduпtора за ауDum фiнансово'i звimносmi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть ФОНДУ у цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок

шахрайстtlа або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку.
Обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, що
аулит, проведений вiдповiдно до N4CA, завжди виявить суттсве викривлення, коли

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

вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано

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

Викоllуlочи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо

професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з

аудиту. KpiM того, ми:

Тексm ryboe,o doKyMettnty пidzопtовлено Ауdц7l1gрgrкою cPipMoto "УкрЗаddДуdum", 22.01.202 1

BtlKopttcпlattHя шекспlу у цiлому або у часпlutti без пuсьtчtовоi'зzоdu не dозволясmься.
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- iдентифirсусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ
звiтtlостi ФОНЛУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконусмо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi

докази, Lцо с достатнiми та приЙнятними для використання iх як основи для нашоТ

думки. Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим,
нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердх(ення або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю ФОНДУ, що
стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
BHyTpi шнього контролю;

- оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФОНДУ та

обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених

управл lI{ським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом ФОНЩУ припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, що може

поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттевоТ

I{евизначеностi, ми повиццi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до
вiдповiдrlих розкриттiв iнформачii у фiнансовiй звiтностi ФОНДУ або, якщо TaKi

розкриття iнформацii с ненаJIежними) модифiкувати свою думку. Нашi висновки

груI]туються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.

BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФОНД припинити cBolo

дiяльrriсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюсмо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
ФОНДУ включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова
звiтнiсть операцii та подiI, що покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти

достовiрного подання.

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

проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, вклIочаючи буль-якi cyTTcBi

недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

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

Тексп rlboeo doKyлtettпty пidzоtllовлеttо Дуduпlорською фiрлtоtо "УкрЗахidДуdutп", 22.01.202 l
BuKopuctltatt+я. пlекспlу у цiлол,tу або у чqgrrшti без пuсьмовоi'зеоdu не dозволясmься,
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незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незuшежнiсть, а також, де
це застосовно, щодо вiдповiдних застере}кних заходiв.

з перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями У ФондI, ми визначили Ti, що були найбiльш
знаr{ущими пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е

ключовими питаннями аудиту. Ми описусмо цi питання в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, яКщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питаFIня, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначасмо,
ЩО ТаКе IIИТанI-IЯ не слiД висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

II. Звiт lцодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi вiDоtпоспli про iнвесmuцiйнuй фонd:
Повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний фоrд

недиверсифiкованого вИДу закритого типу <Захiд-Iнвест)) Приватного
акцiонерного товариства <компанiя з управлiння активами ккарпати-iнвест>.

тип, вид та klrac фонду: закритий тип, недиверсифiкованийвид.

Щата та номер свiдоцтва гIро внесення iнвестицiйного фоrду до еЩРIСI:
15.04.20l3 р. J\b 1З39-1.

Реестрацiйний код за CЩPICI: 23З13З9.
Строк дiяльностi iнвестицiйного фоrду: 15 poKiB

OcHoBtti вidо.цосплi про коtппонiю з управлiння акmuвалlu:
ПОвне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з

управлiння активами "Карпати-iнвест" (надалi - КОМПАНUI).
Код за еДРПоУ: 22З34] 5З.

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

фонди та подiбrli фiнансовi суб'скти (КВЕД - 64.З0), iнша допомiжна дiяльнiсть у
сферi фirrансових послуг,
66.19) та консультування
70.22).

Мiсцезнаходження
Головацького, бу л. 2З А.

KpiM страхування та пенсiйного забезпечення (КВЕД -
з питань комерчiйноТ дiяльностi й керування (КВЕЩ -

КОМПАНIi: 7901 8, Львiвська обл., м. Львiв, вул.
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l. ВuСЛОВЛеННЯ dуЛаКu Lс|оDо розкрumпlя ittформоцii про aKmLJ1.t,
зобов'язсlння mо чLлспхuй прuбуmок (збumок)

1.1. Оцiнка та I}изнання фiнаноових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненi
ФондоМ вiдповiдно до вимог мсФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". На дату
Балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуIоться iнвестицiТ
на загальну суму |4 07l тис. грн. (ТзоВ <Гал-Всесвiт> - 977 тис. грн., ТзоВ
<Львiвське АТП-l4бз1) - 9 бЗЗ тис. ГРН., ТзоВ (С.I.Д.> _з 461 тис. грн.), що на
4l49 тис. грFI. менше, нiж у 20l9 р.

1.2. Оцiнка та визнаI{ня лебiторськоi заборгованосТi у ФОН!I здiйснюсться
вiдповiдно до вимог мсФЗ 9 о'Фiнансовi iнструменти", з урахуванням
особливостей оцiнки та розкриття iнформацiт щодо дебiторськоi заборгованостi
встаI{овлених iншими I\4СБО (МСФЗ).

{овгострокова дебiторська заборгованiсть за виданими позиками Тзов
<Гал-Всесвiт>, ТзоВ <Львiвське АТП- |46з|>, ТзоВ (С.I.Д.) на звiтну дату склЕLла
бЗ 928 тис. грн., що на |4 2\1 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв з
нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками Тзов <гал-всесвiт>>, Тзов
<Львiвське А'ГП-l4631>, 1'зОВ (С.I.Д.) на звiтну дату склала 561 тис. ГРН., що на
1l3 тис. грн. менше, Hix< у 2019 р.

ФонлоМ були визнанi очкуваннi кредитнi збитки щодо дебiторськоi
заборгованостi у cyMi б73 тис. грн.

1.3. Грошi кошти та Тх еквiваленти, вiдображенi у складi оборотних активiв
Фонду, на звiтну Дату склали 3 тис. ГРН., що на 7 тис. грн. менше, нiж у 2OI9 р.,
що пiдтверджено даними банкiвськот виписки з поточного та депозитного
paxyHKiB ФондУ у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та АТ КБ "Приватбанк''.

|.4. Бухгалтерський облiк власного капiталу здiйснено Фондом
вiдповiдно до вимог роздiлу II "особливостi бухгалтерського облiку власного
капiталу iнститутiв спiльного iнвестування" Положення про особливостi
бухга;rтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
затвердженого рiшенням нкцпФР вiд 26.1 1.2013 p.J\! 26б9, зареестрованим у
MiHicTepcTBi tостицii УкраТни 19. |2.2013 р. за JrГs 21 56124688 (iз змiнами).

Фонд I{a дату Балансу мас зареестрований пайовий капiтал на суму
l50 000 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати ФондУ випущено на сумарну
номiнальну BapTicTb 150 000 тис. грн. (Свiдоцтво про ресстрацiю випуску
iнвестицiйних сертифiкатiв, засвiдчене нкLtпФР, ресстрацiйний номер 00457 вiд
l6.08.20lЗ р.). Iнвестицiйнi сертифiкати ФОНДУ розмiщено на сумарну
номiнальнУ BapTicTb 20 I45 тис. грн. Iнвестицiйнi сертифiкати викуплено на

Текспl tlьоеi
BttkopucпlaHHя пlексmу у цiлому або у часmutti без пuсьлловоi зеоdч не dозволясmься.
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сумарну номiнальну BapTicTb 79 309 тис. грн.
FIеоплачений капiтал ФоНДУ на звiтну дату склав 50 546 тис. грн. i не

змiнився у порiвняннi з 2о19 р. Вилучений капiтал ФондУ на звiтну дату склав
79 з09 тис. грн. i не змiнився у порiвняннi з 2019 р.

1.5. Нерозподiлений прибуток станом на 3|.l2.202O року у ФондI
стаI]овиТь Зб 649 тис. ГРН., щО узгоджуеться iз залишками нерозподiленого
прибутку на початок звiтного року в cyMi 30 016 тис. ГРН., сумою чистого
прибутку вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний
дохiд) за 2020 piK в cyMi б бЗЗ тис. ГРН., який визначений згiдно з вимогами
МСБО 1 "Подання фiнансовоi звiтностi''.

1.6. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2о2О р. та на дату
БаЛаНСУ В ЗаГаJIЬному здiЙсцюв€ulась в ФОНЩI вiдповiдно до вимог мсФз 9
"ФiHaHcoBi iнструменти".

1.7 . Поточrri зобов'язання i забезпечення (роздiл III Пасиву балансу)
ФондУ складають 21 769 тис. ГРН., що становитЬ 27,7| О/о вiд заг€LльноТ суми
пасивiв

l]o складу поточних зобов'
- поточну кредиторську

депозитарFIими послугами ПАТ ,

cyMi З тис. грн., що на 2 тис. грн.

язань ФОНДУ вiднесено:
заборгованiсть за товари, роботи, послуги за
<Унiверсал Банк>, за винагородою КОМПАНIi у
бiльше, нiж у 2019 р.;

- iншi поточнi зобов'язання за iMeHHi iнвестицiйнi сертифiкати Дума I. м.,
ТзоВ кГал-Всесвiт>>, у cyMi 2| 766 тис. грн., що на 3 301 тис. грн. менше, нiж у
2019 р.

1.8. f,оходи ФОНДУ, вiдображенi у Звiтi по фiнансовi результати (звiтi про
сукупний лохiд) за 2020 piK, визначаються вiдповiдно до вимог мсБо (мсФз).
{ОХОДИ ФОНДУ На ЗаГаЛьнУ суму 2З 33З тис. грн. характеризуються наступними
показниками:

- iншi фiнансовi доходи (лохоли вiд нарахованих вiдсоткiв по позиках,
премiя по позиках, амортизацiя нарахованого дисконту по позиках) - 22 626 тис.
грн., що на 9 980 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.;

- iншi доходи (доходи вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй) - 707 тис. ГРН.,
що на 2 66\ тис. грн. менше, нiж у 2019 р.

Оцiнка та критерiТ визнання витрат ФОНДУ протягом 202О р. вiдповiдають
ВиI\{оГам мсБО (мсФз). Витрати ФондУ на загальну суму 16 700 тис. грн.
характеризуIоться наступними пок€вциками:

- адмiнiстративНi витратИ _ 205 тис. грн., що на 24 тис. грн. бiльше, нiж у
20l9 р.;

ТеКСПl tlboeo dокуменпtу пidеопtовлено Дуdumорсь*о,о ,Pipi., "V*рЗ*iО,Чуаur", 22.0t,202 t
Bukopltctttctt-tilя mекспlу у цiло,пlу або у часпlutti без пuсьмовоi'зеоdч не dозволясmься,
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- фiнансовi витрати (дисконт по позиках, витрати вiд зменшення
корисностi дебiторськоi заборгованостi за позиками) - 11 639 тис. грн., що на 959
тис. грн. бiльше, HilK у 2019 р.;

- iншi витрати (уцiнка фiнансових iнвестицiй) - 4 856 тис. грн., що на з g27
тис. грн. бiльше, HirK у 20l9 р.

Чистий прибуток ФондУ у cyMi б 633 тис. грн. сформованиЙ за рахунок
збитку вiд операцiйноТ дiяльностi ФОНЩУ у cyMi -205 тис. грн., прибутку вiд
фirlансовоТ дiяльностi ФоНДУ у cyMi 10 9s7 тис. грн. та збитку вiд iнвестицiйноТ
дiяльностi ФОНДУ у cyMi -4 I49 тис. грн.

вiлображенi у Звiтi про фiнансовi результати доходи, витрати та балансовий
прибуток (збиток) ФонлУ вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного
облiку.

1.9. Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдас
вимогам ст. 49 Закону Украiни "про iнститути спiльного iнвестування"
вiд 05.07.2012 р. Jt 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв irrс,гитутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкцпФр вiд
з0.07.20l3 p.N9 1336, заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 21.08.201З р.
за Ns |44412з976.

1.10. Активи, що перебувають У портфелi ФондУ становлять 78 5б3 тис.
грн., структура яких представлена наступним чином:

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiт (iншi фiнансовi iнвестицii) _ 14 07l
тис. грн. (|7,9| %);

- ДОВГОстрокова дебiторська заборгованiсть - бЗ 928 тис. грн. (8|,37 %);
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв - 561

тис. грн. (0,7I %)

- грошi та iх еквiваленти - 3 тис. грн. (0,01 %).

Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi ФондУ вiдповiдас
виI\,{огаМ ст. 48 РоздiлУ IV о'АктИви iнстИтутУ спiльного iнвестування" Закону
УкраТни "Про iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07.2012 р. J',19 5080-VI та
положенню про склад та структуру активiв iнституту спiльного iнвестування,
затверд}кеного рiшенням нкцпФР вiд 10.09.2013 р. JФ 175з, зареестровано в
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 01 . 10.2013 р. за J\Ъ l689/2 422|.

1.1 1. СУма витрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв ФОНДУ
(28 1З0,00 ГрН.) не перевищуе 5 % середньорiчноi BapTocTi чистих активiв
ФондУ протягом фiнансового року, яка становить 2 927 228,47 грн. та вiдповiдас
положеннtо про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунок
iнститутiв спiльного iнвестування, затвердЖеного рiшенням нкцпФР вiд

вuкорttспlаttllя пlекспlу у цiлому або у часпlutti без пuсь,цовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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l3.08.20lЗ р. м 1468, зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни оз-оq2оtз
р, за JФ 151624048.

|.12. обсяГ iрозмiр активiв ФондУ у cyMi 78 56з319,61 грн. перевищуе
мirtiмальниЙ обсяг активiв ФоFIдУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат у
мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii Фонду
(06.07"2009 р. _ 787 500 грн.) як iнституту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
пiдстави для лiквiдацii ФондУ вiдповiдно до ст. 4|.2 Закону УкраТни О'Про

irlститути спiльного iнвестування" вiд 05.07.2О12р. JФ 5080_и.
1,l3. Для проведення внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ у

компАнIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначаеться
Загальними зборами учасникiв КоМпАнIi. OcHoBHi завдання, функцii, порядок
оргаrriзацiт та проведення робiт службою внутрiшнього аудиту Фонду
регулюсться Положенням про службу внутрiшнього аудиту Приватного
акцiонерного товариства ооКомпанiя з управлiння активами "Карпати-iнвест", що
затRерджено FIаглядовоtо радою ПрАТ куА О'Карпати-iнвест" (протокол
засiдаrrня Jф 23l12 вiд28.12.20l2 р.).

2. lo помilrcна iнформоцiя
2.|. у процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду,

}{ами не встановлеtIо пов'язаних осiб Фонду, в яких ФонД бере участь (якщо
LIacTKa ФондУ в таких пов'язаних особах перевищуе20%).

2.2. Вiдповiдно до мсА 560 <Подii пiсля звiтного перiоду> у процесi
виконання процеДур аудиТу фiнансовоТ звiтностi Фонду, нами не встановлено
подiТ пiсля да,ги балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
i\,lожуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

2.з. Вiдповiдно до мсА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, Що стосуеться
шахрайства, при аулитi фiнансовоi звiтностi> аудиторський ризик суттсвого
ВИКРИВЛеННЯ фiНансовоТ звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,
iлентифiкований та оцiнений як середнiй та складаеться з: властивого ризику
(середнiй piBeHb), ризику контролIо (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(сере2цнiй piBeHb).

3. OcHoBнi BiOoMocmi про ауdumорську фiрму
повне найменування юридичнот особи вiдповiдно до установчих

локументiв: Госпоdарське mоварuсmво з обмеэrcеною вidповidальнiсmю,
aydumopcbKa фiрма " УкрЗахidАуdum ".

Код за еДРПоУ: 20В33340.

Текспl tlboeo dotcyMeHmy пidеопtовлеttо Дуdumорськоi фiрллою "УкрЗахidДуаum", zj.brп2t
Bltkopucпtattllя mексmу у цiло,му або у часпlutti без пuсьмовоi'зеоdu не dозволясmься.
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Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення ло Реесфу аудиторс;-r- ффпц
та аулиторiв, виданого АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екmiв
ауdumорськоi'diяльносmi м 054] вid 2б.0I.200I р.

вiдомостi про Господарське товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлi Реестру
аулиторiВ та суб'сктiВ аудиторськоi дiяльностi: "Суб'екm.Lt ауdumорськоi,
diяльносmi"i "Суб'€кmLt ауdumорськоi' diяльносmi, якi Jиаюmь право провоdumu
обов'жковuй ауdum фiнансовоi' звimносmi ".

номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
ВИДаНОГО АПУ: СВidОЦmВо про вiDповidнiсmь сuсmеJиu конmролю якосmi М 0б00,
вidповidно dо рiuлення ДПУ вid 2б.05.20Iб р, М 325/5.

прiзвище, iм'я' по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрпу,
та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого Апу:

Озера,tt Волоdшпuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii А м 0035Ig, вudанuй
25.06.]99В р,, у Рессmрi ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоi' diшbHocmi: розdiл
кДуdumорu> JW I009б2,

Тuвончук олексiй Iвановuч, серmuфiкаm cepit д Ns 000847, вudанuй
29.02.1996 р,, у Peecmpi ауduпоорiв mа суб'екmiв ауdumорськоi' diяльносmi: розdiл
кАуduп,tорuу М ]009б7.

Мiсцезнаходження: 7902 ], м. Львiв, вул, Кульпаркiвська, б. I72, кв. 52.
Фактичне мiсцезнаходження: 790] I, м. Львiв, вул. Руmков1,1ча, 7, офiс I Ia.

4, OcHoBHi BidoMocmi про умовч DozoBopy на провеdення ауdumу
АулитоРська перевiрка проведеНа АудитОрськоЮ фiрмою "УкрЗахiдДудит''

згiдно договору Jф 12 вiд 01 березня 2010 р.
АулиТ булО розпочаТо 08 сiчн я 202l р. та закiнчено 22 сiчня 2o2l р., 1rро що

складений акт приймання-здачi виконаних робiт.
ФirlaHcoBi звiти ФОНДУ наведенi у додатках.
Аулиторський висновок вiддруковано У Двох примiрниках, з яких один

передано Фонду, а лругий залишаеться Ау

Аулитор (сертифiкат cepii А J\b 000847/ О. I. Тивончук

Генеральний директор,
Аулитор (сертифiкат cepii А J\b 0035l9)

м.п.
В. О. Озеран

Аулиторський висновок наданий 22 сiчня202| року
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лолаток l

ло Наtliоltшt,ttого полOп(еllllя (стаrrларr_r,) бухгалтсрського облiк1,

l "Загалr,rri вимоги ло фittaItcoBoi

Дата (piK, мiслtu,, число

Пiлприспlство ПВIФ "Захiл-Ilrвест" ГIрАТ КУА "Карпати,illвест" за еДРПОУ
Територiя м.Львiв, Залiзtlичltий p-ll за КОАТУУ
Оргапiзаrtiйrlо-прапова форма госполарюпаllttя - aKltiotteprle топаристпо за КОПФГ
Вид екоltомiчrlоi лiялыlостi управлittttя фоlпами за КВЕД
Серелttя кiлькiсть праltiвltикiв'

Алреса, телефоrl 790 l 8, м. Львiв, вул, Голопаttt,кого, 23а, 242,63,06

Олиttиttя вимiру: тис, гр!t. без лесяткового зtlака (otcpiпl розлiлу IV Звiry про фillаrrсовi резулt,тати (:]uiry про сукупrrий лоХiл) (tPoplra NЧ 2),

гроtttовi покшttики якого IIаволяться R ФиRllях з копiйкалtи)

Склалеrrо (зробити позttачку "r/' у вiлпопiлlliй miurrrti)
за пололсеttllями (стаrr,rартаrtи) бухгштерського облiку

за мirкtrаролtlими стаlцарmI!и фit taltcoBoT зпiтшостi

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

ФормаМI колзаДКУД Г l80l00l--_l

Коли
21,01,0l
22зз41 5з

46l0l36300
2з0

66,30

дктttв Кол рялка
lIl почдток

звiтttого пcllioitv
Ilя Kitlclп,

]пiтlrого псlliолч
l 2 J 4

l. l lсоборотtti лктипtl
:leltaTelliшt,lti амипи I 0()0

перRlсllа napтlcTl) l00l
llаl(опичеllа амортизаl llя l 002

:{езаперlllеtti капiталыti ittBecTиrtii l 005

,)crroBrri засоби: l0 l0
l0ll 0

зl loc l0l2 0

Ittвестиtliйttа llepyxolticTt, l0l5 0

Щовгостроковi бiологi.ttti аtоиви l 020 0

,Щовгостроковi фirrаrrсовi itrвестиl tii;

якi облtкопуюгt,ся ]а ме|олом y,tacTi в капiтшi iIItltих пiлприспtств
l 0з0 0

ttttti фiltпttсовi itlпестиrtil l03 l 8220 l407l

Допгострокова лебiтоDська заборголаttiсть l 040 49,71,7 63928

вiлсmочеtti полатковi активи t045

lltttti tteoбopoTtti l 090 0

}'сl,ого lп trозлi.попt I l 095 67931
,7,7999

I I. OбopoTrri пктtlпrl
lJапаси l lclo

поточlri бiологiчtti актипи lll0 0

Щебiторсr,ка заборговаttiсть за пролукtliю, товари, роботи, послуги: ll25 0

Дебiторсr,ка заборгопаtliстL за розрахуllками
за пилаllи[lи аRаllсами llз0 0 0

] бюллсетоьt з5 0 t)

з лолаткч tta пuибчток 36 0

з |lаDахоRа||их лOхолlR 40 614 56

lllltla поточltа лебiторсt,ttа заборгова 55 6 0

поточlli dlittnttcoBi ittпестиttii 60 0 0

pollll та lx еквlRалеllти 65

в баt t Klr 61 l0 ]
випrати rrайбr,тtti

,70
0 0

ltttttt oбopoTtti актипи 90

Усього зrt l)о]лiлоtrl I I I95 69( 56{

IIl. Нсоборотrri лктlIRlt, yтpltNtyBarri лля пролпжу,
тR гDупlt вtlбутя l200

Бц.lч ttc l30l) б8б27 785бз

пеt)пlсllл BatrтlcTIt



I{a Kittcrtb зпiтttого

Поточttа кllелиторська заборговаttiсть за

lttltti поточtti ]обов'язаttltя
}'сl,ого }а роlпi,rоrt lll

П'. ]обЫп'qзп,,,,", пов'язяtti ] llсоборотIlllпltl iкI]tваillи1

allllilrll л.qя a,ролпжу, та г

ffgДД{;?;
т',/ лл, \d

7\ а, р /\Jд\ ý-, ,/,

\ý:ГътЬi

KepiBr rик

Головttий бухгмтер

м. п.

затвсрдr(ую:

Гсttералыtпй дирсктор
аудитор (ccpTи()iKaT АПУ

]\,l. п.

Г. К). Баскirr

l. В. накоllечllа

В. О, Озсраlt

*эrпrr.



.Щата (piK, мiсячь, число)

ПiдприсмствО ПВIФ "Захiд-tнВсст" ПрДТ КУД "Карпати-iнвест" за еДРПОУ

Коди
2 1,0 1,0 l

22зз41 5з

Звiт про фiнаrrсовi результа-гll (Звiт про сукуttний дохiд)
за 2020 р.

ФормаJ,tц2 кодза!КУl| W
l. Фl HAHCoBI рЕ:]),.q ЬTATI{

IL сукупtI14I',i дохIд

Il L ЕлE]\,IEl lT1.1 опЕрАцl ЙrI 1,IX в1,1трдl,

Стаття lio,r ря:ка }а звiтtlиii перiол l}а поперелlriй перiол

1 2 3 4
LIистий дохiд вiд рсмiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 200о 0

Собiвартiсть Dсмiзоваl loi продукцii (ToBapi в, робiт, послуг 2050 0

Валовн ii:

л оибчток
2090 0

,зб иток 2()95 0

Itlшi опсрачiйtti .лохоли ) 20

Ддtчtittiстративrti витрати 2 30 205 l8l
Витрати tla збут 2 50 0

Ittшi опсlэацiйtti витрати 2 80

tDi ll lt llcoBtt ii Dе]\,л ьтат вiд otlerl:l цiii ll oi дiяльtIостi:
прибуток 2l90 0

:збltTtlK 2l95 205 l8l
дохiд вrд участi в капiталi 220() 0

lltшi фillаttсовi лt,lхоли 2220 22626 l264C

lltшi дохtlди 2240 701 3 з68

tDjttattcoBi витрати 225о l l639 l 068с

Втрати вiд участi в капiталi 2255 0

Ittшi витрзти 2210 4856 92

(Di lI а llсовIt ii рс }\,л ьтлт до ополllт}J),I}il ll IIя :

п рибl,тtlк 2290 66з ] 4224

lбиток 2 295 0 0

Витtlати (дохiд) з податку tta прибуток 2300 0 0

Пlrибуток (збиток) Bil пllи плt t tcl toi .аiял ы locTi п iсля опо;tаткуваt t t lя 2 ]0,5 0 ()

LlKc-t,tlii фitltlttcoBtlii реlt,ль,гtrr,;
п рибутtlк 2з50 663 3 4224

збиток 2з55 0 0

Статтп Кол рялка l}а звiтrrий перiол .}а поперелrliii перiол

l 1 3 4

доtrцittка (vшirrka) llсоборотlIих активiв z400 0 ()

Дооцi l tKa ( уцit lKa) dlittat tсових i t tcTpytvlcl tTiB 2405 0 {)

Накопичсlli KypcoBi рiзtlицl 24|0 с) 0

LlacTKa illшого сукупllого доходу асоцiйоваttих та спiльttих пiдприсмств 24l5 0 0

lttший сукупtlий дохiд 2445 0

l lt tu tt й с\, к},п ll п ii дохiд до оподllтк\,в:lll Il я 215() 0

Податttк tta прибуток, пов'я:заttий з ittшим сукупIIим доходом 2455 0 ()

I ll lш п й с\,к\,п tt и ii дохiд пiсля оподtlтк},l-}rlll llя 2460 0

C]l,Kl,пrlrrii дохiд (с,t,пtл рядкiв 2350, 2J55 та 2460) 2,{65 663 3 4224

}la ii rtettl,Ba ll ttя покrl]ll ll Kll Iior ряrка
'}п зпiтrlий псрiол }а поперелrriii перiол

1 ) 3 4

МатсDiалыti затрати 2500 0

IЗитрати tta оплату лрачi 250-5 ()

Вiдрахуваtttlя tta соцiмыti заходи 25l0 ()

25l5 0

Ittшi опсрачiйrti витратл 252о 205 l8l
Разоrt 2550 205 l8l

я
(



lv. ро }рАх},нок покА:]н I,1 KI в п P1,1 Б},-tково(]Tl А кцl li

Ilазва cTaTTi Кол рялка l}а звiтrrий псрiоа lla пollepe,rlliii пcpicrrr

1 4

]срсдttьорiчttа кiлькiсть простих акцiй 2600 0 0

скори говаltа ссрсдIlьорiчIIа кiлькiсть простих акцiй 2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) lta одltу просry акчiю 26 l0 0,00000с 0,оOоOо0

Скориговаtlиii чистий прибуток (збиток) IIа одllу просry акцlю 26l5 0,00000с 0,00о000

дивiдсtlди lla одtlу просту акцiю 2xJ5\) 0.00000с 0,0000о0

Ксрiвttик

Головttий бухгмтер

]\l, п,

Затверлжуtо:

Генеральний директор

z7-о_ilя"УfN

ý:-
?l
:1

ý

ffi
[кdрlI'{ти.IнвfсI)

Жrr"а,й',

\
)ý
:\
!i
l j:'
lS
.''l
., ,l
,_7

Г. К), БacKill

L В, Накоltечtlа

В. О. Озеран
(.жыч \А\е,ri

-1

)е

чts
\

ц
i\{. п.

х-{jл
tэi
'4Ё

W#



,г[ата (piK, ltic., число)

за еЛРПОУПiдприсмство ПВlФ "Захiл-lrrвест" ПрАТ КУА "Карпати,itlпест"

Kepi вtlик

Головttий (lухгалтер

м. п,

Затвердrкуtо:

Генеральний лиректор
аулитор (сертифiкат Апу

м. п,

Звiт про рух грошовпх коштiв (зя прямипt мстодо[l)
за 2020 р.

Форпrа Nl i} код за ЛКУЛ

'/dлс-вб
,S')---

IИРIIАТII"Ш

Г-Тsorrlмl

В,О. Озеран

l. Pt,x KolttTiB ] рс]}:пl,татi операttiйttоТлiяльttошi

Il. Р},х KolllтiR у рсаультптi ittBecTtrltiйtloi лiяльttостi
На,tходжеttttя вiл реалiзаttii;

lla llалаll!Iя по]ик

LIuctttuit рух коtuпtiв Bid iнвеспtчtцitiноi 0iпльноспi
ll. Рух Koltlтio у рсзультатi фillnllсовOi

TiB tta початок
ВплиR з[tiIIи валютttих куDсiв tta

Зллlttttок KotttTiB ttл Kitlcttb

Ф
&, лбg\9 л *_

Витрачаlttrя |ta оплаry:

0I

))1з4,15з

t ],_

l-,
F,l ] :,-



Заресст-

ровs н lt il
капiтал

Iншltl-r сукупttttй лохiл

IНШОГО СУКУПНОГО

асоцiйованих i

Iнший сукупний дохiд

[lttccKlt учлснltкiв:

Внески ло капiталу

Iншi змiни в капiталi

Прилбання (пролпlк)

неконтрольованоi частки в

@ý\Y r\ \s
ч/ ьУNуffi \a
cl jLilfr{д ъ. l>bl -чý|ýв-в.л i<,\ I дr#я\m, /ý

а\ ъ. ' к);

Пiлприсмство ПВIФ "Захiд,Iнвест" ПрАТ КУА "Карпати-iнвест"
Дата (piк, пtiсячь, число)

за СДРПОУ

Коди
21,01,0l
2233415з

Сума чистого прибутку на

створення спецiальних

цlл ьов и

Керiвник

Головний бухгалтер

м.п

Затвсрджую:

Гсllсралыlиi,i дирсктор
аудитор (ссртифiкат АПУ

м п.

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

N94

|!l.|l!ВЦl',

3 4'7 53

к



ПpttMitttKu dо фittапсовоi|звiплttосплi зо piK, ulо закiнчuвся 31 еруDня 2020 РОКУ

l"1" Iнформаlliя про Фонд
повне ltайменувагlня: ПайовиI"| венчурltий iнвестицil"лний фоllд недиверсифiкованого виду

закритогО типУ <Захiд-Iнвссп> ПриватногО акчiонерного товариства <<Компанiя з управлiння
активами кКарпати-i нвест> (надал i - Фонд).

[ата ресстрачiТ Фонлу: 06.07.2009 р.
Тип, вид та ruIас Фонлу: закритий тип, недиверсифiкований вид.

/]ата та номер свiдоцгва про внесенНя iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: l5.04.20l3 р., N, l339_1.

Ресстрачiйгlий код Фонду за СЩРIСI: 2ЗЗ1339.
Строк дiяльностi iнвестицiйного Фоrlду: l5 poKiB

М iсцезнаход)(ення Фонду: 790 l 8, УкраТна, м, Львiв, вул. Головацького, 23Д.

CTopi1-1Ka в IHTepHeTi Фонду: karpatyinvest,com.ua.
Адреса електронноТ пошти Фонду: karpaty.inv@gmail.com,
Пайовий капiтал Фонлу становить 150 000 тис. грн.

Спосiб розмiщення випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмiщення.
}{омiгtальна BapTicTb iнвестицiйного сертифiката Фонду - 1,00 грн.

Кiлькiсть iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду - l50 000 000 шт.

Форма icHyBaH ня i н вестицi й tl их сертиф iKaTi в Фонду _ бездокументарна.
Форма випуску iгlвестицiйrlих сертифiкатiв Фонду - iMеHHi,

Розмiщено iнвестицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною вартiстЮ 20 145 ТИС. ГРН.

Загальна ttомiнальltа BapTicTb нерозмiщених iнвестицiйних сертифiкатiв Фонлу становить 50 546

тис. грll.
Сума викуrlлених iнвес,гицiйгrих сертифiкатiв становить 79

Перелriк власtликiв iмеltних iнвестицiйних сертифiкатiв
309 тис. грн..
Фонду станом на 31,12.2019 р. та

12.2020

1.2. Iнформаltiя про Кошлпапilо з управлiння активами
дктивами Фонлу управляе Приватtlе акцiонерне товарIIство "компанiя з управлiння

активапlи "Карпатl.t-iнвест'о (надалi - Компанiя), код за еДРПОУ: 22зз4,153,

Основrri види дiяльносr,i КомпанiТ: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), ТрасТи, фОНЛИ Та ПОДiбНi

(lilrallcoBi суб'сктИ (квЕД - 64.30), iнша допоМiжна дiяльНiсть У сферi фiнансових послуг, KpiM

страхува}ll{я та пенсiйногО забезпечення (КВЕД - 66.19), консульryвання з питань комерuiйlrоТ

дiяльнос,гi та керуванliя (КВЕ! - 10.22),

J]irtензiя tlа здiйснеrtня професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть З УПРаВЛiННЯ

активами iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами); серiя АЩ Ng 0З4370 видана

}Iацiоtrальноlо коплiсiсю з цiнних паперiв та сРондового риtIку 05.06.2012 р,; строк дiТ лiцензiТ з

05.06.20 l 2 р. r,rеобп,rеlttений.

2. Зага,lt btla ocIloBa фо рпrуван ll я {li н а ltcoBoT звiтllостi

2.t. {ocToBipHe подалlня та вiдповiдtliсть МСФЗ
Фittансова звiтнiсть Фонду с фiнансовоtо звiтнiстю заг€UlьtIого призначення, яка сформована з

MeToIo дос,говiрного поданllя с}irlансового стану, tрiнансових результатiв дiяльностi та грошових

потокiв Фоtrду для задоволеllня iнформаuiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийняттi

tIиN{и eкotloM iчtlих рiшеtль.
I{онrtепr.уальною ocцoBoro cPiHaHcoBoT звiтностi Фонлу за piK, що закiнчився 3l грудня 2020 року,

с Мiжrrародlii стаIlдарти фiнагlсовоТ звiтностi (мсФз), вкJI]очаючи Мiяснароднi стандарти

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мirкнародних

"iuплulr.,.iu 
бухгалтерСького облiКу (РМСБО), в редакЧiТ чиннiЙ на l сiчня 2020 року, що офiuiйно

оIlрилlод}lеttгli на веб-сайтi MiHicTepcTBa cPirraHciB УкраТlrи.

Пiдготовлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без буль-яКих застерех<ень вiдповiдае BciM

вимогам чинних мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБо, дотримання яких забезпечуе достовiрне

пеrlелiк власltttкiв 31.12.2019 31.12.2020

.IlyMa LM. 4 300 000 5 945 000

ТзоВ кГ'ал-Всесвiт> 9 з00 000 8 700 000

ТзоВ кЛьвiвське дТП-l463 l ) 5 500 000 5 500 000

Разом: 20 145 000 20 l45 000

l.



подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречttоl', достовiрноi., зiставttоt.та зрозумiлоi.
iнформацiт, 

__,r"",, lq Jl,wJJivl|Jl

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi 
. 
Фонд керувався TaKo}I( вимогаjчlи rtацiонttlIьltихзаконодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облit(у та складаIlня

фiнансовоI звiтностi в YKpaTHi, якi не npor"pi"arb вимогам'йсоз.
Вiдповiдно до параграфа 27 МСФЗ l0 Фондом

господарювання, тому що BiH:

а) отримуе кошти вiд iHBecTopiB з метою надання

визначе}lо, що Bill е iгlвестttLliйttимt суб'скr.ом

iм послуг з управлiннlt lLlвести llIя м и;

полягас у iнвес.гуванrli
доходу або обох видiв

б) зобов'язусться перед свотми iнвесторами, що ме.га його бiзнесч
викJIючно для отримання доходу вiд збiльшення капiталу, iнвестицiиной
доходу;

в) вимiрюе та оцiнюе результативнiсть своТх iнвестицiй на ocHoBi справедливоi' tзар,гост.i.
Вiдповiдно до параграфа Зl м.9ФЗ ]0 (iз врахуванняlчl поло)(е1,1ь гIараграфа З2 Фонд неконсолiдуе своi дочiрнi пiдприемства. HaToMicTb, Оонд оцiнюс iнвестлtцiюЪ доriрr,. lliдприсмс.l.во засправедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки вiдповiдно до мсоз 9, мсБо 28.

2,2, мсФЗ, якi llрийнятi i вступають у силу длrl рi.lних перiодiв, якi починаlо,l,ьсr. з l ci.lllrl2021 року i пiзнiше
на дату затвердження цiст фiнансовот звiтлtостi Рада з МсФз в рамках Реформи IBORопублiкувала поправки прийнятi cTiHoM на 3l. 12.2020,ефективна дата яких tIе tIастала:
- мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, МСБо 39 кФiнансовi iнструменти: ВизнаtIня та otlittKa>,МСФЗ 7 КФiНаНСОВi iНСТРУМеНТИ: РОЗкритгя iнформацiТ> та МСФЗ'iб uор"пда), ttlo догlовlltою'ьВИПУЩеНi У 2019 РОЦi Та ЗОСеРеД)КУIОТЬ УВаГУ На наСлiдках реформrи бu.оuо.о'рiu"" про,,ен].|-lих cTaI]oKна фiнансовiй звiтностi компаtliТ, якi 

-ви_никають, 
коли, наприклад, базовйй показtIик tlроцентноТставки, який використовусться для обчисленtlя проuен,гiв rо qri,чu"aъu"" активом замittеt-tоальтернативною базовоlо ставкою.

. Поправки до фази 2 розглядають питання, якi Mo>ltyTb впли}lуl,и на фiгrаrtсову звiтt1iсr.ь гtiд час
РефОРМИ баЗОВОГО РiВНЯ ПРОЦеНтних ставок, включаючи наслiдкиЪri*, доiоuiрп,"* .poroBl.tx по,rокiвабо вiдноСин хеджуВання, щО виникають внаслiдок замiни базового-рi"ч," npouetlTrloT стаl}ки. зальтернативною базовою ставкою (проблеми iз замiною).

на етапi 2 свого проекту Рада внесла змiни до вимог зазнаLlених стандартitз, що стосую.гься:
змiни договiрних грошових потокiв - компанiТ не доведе'ься припиняти визtlаIlня або кори.ува.гибалансову_ BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTi_B для ,ri*i,' щЬ вимагаються реформою, а замiст.ь Llьогооновить ефективну процентну ставку, щоб вiдобразити змiну до альтерl]ативrrоi базовоi ставки;
облiк хеджування - компанii не доведеться припиняти облiк хеджуваtltlrl l]икJIlочllо To]vly, що L}oHaвноситЬ змit-lи' якi вимагае реформа' якщо хедr(УвЪння вiдпоuiдu. i,ri"', -|"r.plr' облiкУ *.bJoul,"r;i розкриття iнформацiт - компанiя повинна 

-буде 
розкривати iнформацirо про HoBi ризики, щовиникаютЬ внаслiдок реформи, та про те) як вона управЛяе переходом до аJIьтернатив[Iих ставок,

поправки до Фази 2 поширlоються лише на змiни, якi вимагас реформа базового рiвня llроцеII,гllихставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджуваIrня.
_ мсБо lб KOcHoBHi засоби> - поправки забороняtоть ко.мпанiТ вираховуI]ати з BapTocTi осttовrlих

::::911_?УИ, ОТРИМаНi ВiД РеалiзацiТ виробп."Й* предtчIеr,iв, non" no*na,,i, .оrу. актив до йогоцlльового використання, HaToMicTb компанiя визнае TaKi надход)l(енtlя вiд продаlttу та пов'язаl1i з нимивитрати у прибутку або збитку.
- МСБо 37 кЗабезпечення)) - поправки уточнlоtоть, що (I]итрати на виконаtIня договору)) являю,],ьсобою витрати, безпосередньо пов'язанi i договороr -: тобть або додатйвi витра.ги викоllаllнядоговору (наприклад, прямi витрати FIа працlо i матерiали), або розподiл ir,ш"* витрат, яlti .гаколt

безпосереДньо пов'язанi з договОром (напрИ*uд, роaпЬдiл аrчIортИiацii' об'скта осllовIlих засобiв, щовикористовуеться при виконаннi договору).
- мсФЗ 3 кОб'сднання бiзнесу> - Актуалiзацiя посилань в мсФЗ (IFIi.S) З lIa КонцегtтуаlьttiосновИ пiдготовкИ c}iHaHcoBoТ звiтlrостi' n" .йiп,о..tи вимоГ до облiкУ ono об'uопuгtl-tя бiзнесiв. /(олановиняток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань. I_{ей винятоп пaр"дбочае, що стосоl]'о деяких видiв

19!о_в3за5ь _i умовних зобовkзань органiзацiя, 
"nu 

й.rойе МСФЗ (IFRS) З, повиlllла посила.гися намсФЗ (IAS) з7 <Забезпечення, непередбаченi зобоuйJuнно ,а непередбачеtti активи', або наРоз'яснення ктмФЗ (IFRIC) 21 кЗбори u, а ne на Концептуальнi засал" фi;;;;"Т звiтllостi 20l 8 року.
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- мсБО l кПодання фiнансовоТ звiтностi> - поправки роз'яснюють критерiй у МСБО 1 для

класифiкаltiТ зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'скта господарIоваI{ня мати право

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

Фонд оцiлttос вплив таких змi1-1 на його фiнансову звiтнiсть,

2.3. Валюта поllаIIня звiтllостi та функuiональна валIота, сryпiнь округленtIя

Валюта поданнЯ звiт1.1остi вiдповiдае функuiональнiй валtотiо якою с нацiональна валюта УкраТни

- гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цlлих тисяч,

2.4. Припуlцення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Фонлу пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi .дiяльностi,

вiдповiдtlо до якого реалiзачiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi звичайнот

дiяльнос,гi. Фirrансова звiтнiсть tle вклIочас коригування, якi необхiдно було б провести. в тому

випадкУ, якби Фоttд не мiг продовх(ит" под-"rе здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi

в illпо в iдtlо до ll р 1-1 t,lци п i в безперервностi дi ял bHocTi.

2.5. РiшеlllIя про затверджеIлllя фiнаllсовоТ звiтностi

Фiнансова звiтlliсть Фо}Iду затвердх(ена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником

KoMпarriT l5 сiчня 202l року. Hi учасник" Фоплу, Hi iншi особи не маютЬ ПРаВа ВНОСИТИ ЗМiНИ ДО ЦiеТ

(lirtaHcoBoT звiтrtостi пiсля ji затверд}кення до випуску.

2.6. ЗBiTHllii перiол фillаrrсовоТ звiтпостi

звiтним перiодом, за який формуеться (liHaHcoBa звiтнiсть, вважасться календарний pik, тобто

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

3. CyTTcBi положснIIя облiковоТ полiтикlл

з. 1. oclroBll оцi rl кио застосоваltа п pll складаlt н i фiнансовот звiтIlостi

I_{я cPiHaHcoBa звiтнiсть пiдготовлеtlа на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизацiйноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi

i"струмЬпrи>. Оцillка 
"проu.дr"uоТ'вартосii 

здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових
i*cTpy*e"riB, дозволенЙх мСФЗ l3 кОцiнки за справедливою вартiстю>. TaKi МеТОДИ ОЦiНКИ

вклIочають використаllня справедливот BapTocTi як цiни, яка була б отримана за продаж активу, або

сIlлачеtlа за передачу зобов'язанtlя у звйчайнiй операчiТ Mirlt учасниками ринку на дату оцiнки,

зокрема' використа}l11я бiрrкових котирувань. або даних про поточну ринкову BapтlcTb. lншого

аttаltогiчноГо за хараКraроЙ iHcTpyMeHTy, апалiЗ дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi

визtIаLIе1,Iня .npnu"on"*bT "uprobii, 
ПЬрелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових .активiв i

зобов'язаl,tЬ визl]ачастьСя з виItориСru'пrЙ пао"пЪТ iнформаuiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик

3. 2. ]. о с н о в п Ql о p,tt1l в а t t п л о бл i ко в шr tt tlл itll lt к

облiковi полiт,икИ - Ko1-1KpeTHi принципИ, осIlови, домовленоСтi, правила та практикао застосоваrli

суб'скт.ом господарюваIll]я при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз наводить облiковi

пЪлi.гикlл, якi, за o".nouno' рмсьо, дають змоry скпасти таку (liHaHcoBy звiтtliсть, яка мiститиме

доречну та достовiрrrу iнформацilо про операцiт, iншi подiт та умови, до яких вони застосовуються,

TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив Тх застосування с несуттсвим,

облiкова полiтика Фонду розроблена та затверджена керiвництвом Компанiт вiдповiдно до вимог

мсБо 8 коб.гriковi tlолiтики, .*in"'u облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинI{их мсФз.

3,2,2. Iн(лорлtацiя lчpo зJ1,1illч в облi,ковt,tх ttoлitltttKax

сРбlцд обирас та застосовус свот облiковi полiтики послiдовно для подiбних операuiй, iнших

гlодiй абО yploB, якщО мсФЗ KoнKpeTtlo не вимагае або не дозволяс визtlачення категорiТ статей, д,ltя

якlлх iгltlli полiтики Mol(yTb бути лоречними.

3, 2, 3. С1, ttt tll ев i с ttt ь пl а z ру llJ) в пl I l t rl

На доре.rнiсть iнфорМаuiТ У Фондi мас вплиВ iT характеР iсуттсвiсТь..IнформаUiЯ вв111_сть,с_я

сут-гевоlо, якLцо ii опуtJlе}lня або виttривлення мох(е вплиtlути на економlчнl рlшення користувачlв,

прийtlятi tta осгtовi фiнансовоТ звiтнЪстi. CyTTeBicTb оцiнlосться в конкретних умовах значущостi

iнформачii'u ann"n,nobTi вiд вели.Iини об'скта, що оцiнюсться iдопустимостi помилки,

ВiдповiднО до облiковОТ полiтики ФондУ встановлено насryпнi критерiТ пороry cyTTeBocTi.
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Операцii', об'екти облiку i cTaTTi
звiтностi, за якими

встаIlовл ю€ться порiг cyTTeBocTi

Розмiр
порогу

сyттсвостi
База для влlз}lачення порогу cyT.l.cBoc.l.i

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

з%

BapTicTb вiдповiлtlо Bcix ак.rи*iо--йЫйi
зобов'язань, або власного капir.алу

В iдхилення балансовоi BapTocTi

фiнансових активiв вiд iх
справедливоТ BapTocTi

10%
Справедл и ва BapTicTb акти ву 1об' епiБЪЫ i rry)

Господарськi операцii та подii
щодо доходiв i витрат

2% t-yMa чистого прибуlку (збит.ку)

0,2 О/о

Загальна суМа ДохоДiв/витрат пiдпр"u'*"*u; -найбiльша за значенням класи(liкацiйна група
доходiв (r;априклад, чистий дохiд вiд реалiзачii
продукцiТ (ToBapiB, робiт, посrrуг)) i вiлповiдно
витрат (наприклад, собiвартiсть реалiзованоi
п родукцiТ (ToBapi в, роб i,г, послуг)) п iдtl рисм ст.ва

Iншi господарськi операцiТ та подiТ

5%

Обсяги дiяльностi пiдприсмстru, *upr,т"p
впливу об'скта облiку лtа рiшення користувачiв
та iншi якiснi срактори, ulo мо)куть вtIлива,ги
на Визначення попогч счттсппr,тi

CTaTTi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) 5% Uума пiдсумку балаttсу; lliдсумок класу активiв,

власного капiталу, класу зобов'язаttь

5% Пiдсумок KJlacy активiв, ,ласr,оБ кйБа.l,у, п.r,ф
зобов'язань

CTaTTi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
дохiд)

5% Uума чистого доходу вiд реалiзацiТ продукцiТ
(ToBapiB, робi.г, послуг)

5% Фiнансовий результат *iднБ-о*рrlilr-
(i н вестишi й tloi) л i ял brrocTi

CTaTTi Звiту про рух грошових
коштiв 5%

(-ума чистого рухУ гроlхових коtLl.гiв вiд HJ
операцiйноТ (iнвестиr ri йrrпi') л iq п rltnn-i

фатгi Звiту про власний капiтал 5% Розмiр власttого капir,алу Фонду
3.2.4. Форма mа назвrl фiнансовtlх звimiв
перелiк та назви форм фiнансовот звiтностi Фонду вiдповiдають вимога'I, встановленимнп(с)БО l <Загалы,li вимогИ до фiнансОвоТ звiтноСтill, 

-та 
форми Примiток, шtо розроблеr;i увiдповiдностiдо МСФЗ

3. 2. 5, М е mо 0 ч поd а н t tя itt ф op,vt п цii у tll i ttu l t со в llx з в i пtctx
Згiдно мсФЗ та враховуlочи НП(С)Бо"I. Звiт про сукупний дохiд передбачас llодання ви.I.ра.г,визнаних у прибутку.або збитку, за кJlасифiкацiею, o.nouo"oIо на rчlетодi кфункцii u"rpur,, fto<собiвартостi реалiзацiь>, згiдно i ок"м 

"итрати 
класифiкуlоть вiдповiдно до iх tьункцiй як час.гиIlисобiвартостi чи, наприrulад, витрат на збут абъ адмiнiсrрurйпу дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових t<otлT.iBздiйснlоеться iз застосуванням прямого 
"arоду, 

згiдно з яким розкриваеться iнфорrчrацiя про oct,toBtliКJlаСИ НаДХОД}КеНЬ ГРОШОВИХ КОШТiВ ЧИ ВИПЛаТ ГРОtllових KotlTiB. Iнd;ормачiя 
'upo'o.,Joun,i 

,iЙ"грошовиХ надходженЬ та грошовИх виплаТ формусться на пiдсr,авi облiковиi записiв бо,rлу.
3.3. облiковi полiтики щодо фiнансовлtх iнструмен.гiв
3,3.I. Вшнання mа оцiнка tPiпatlcoBltx iпсmрулtеrtпiв
В момент первiсного визнання фiнансових i1-lcTpyMeHTiB сDонд здiйснюс Тх класифiкацiю r.aвизначае модель подальшоi оцiнки.
Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МССDЗ, тодi iлише тодi, коли Фонд стае стороною контрактних поло)кень щодо фiнансового illс.грумеllта.
Що фiнансових активiв налея(ать:
. грошовi кошти та ix еквiваленти;
. дебiторська заборгованiсть;
. цiннi папери, якi утримуlоться до погашен}iя;



. цiн1,1i папери, призначенiдля перепродажу;
о illшi фiнансовi активи.

ffo фi rrансових зобов'язань вклlочаlоться:
о фittансовi зобов'язання, приз}lаченi для перепродaя(у;
о фittансовi гарантiТ;
. iншi.

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

За строком виконання cPiHaHcoBi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

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

бiльше 12 мiсяuiв).

Фонд класи(liкус фiнансовi активи як Takio що оцiнюються у ПодаJIьшоrчry за амортизованою
собiвартiстю або за справедливою вартiстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) молеlli бiзнесу суб'скта господарIовання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визнас TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнаrзсовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстюо з вiдобрalкенням результату
переоцitlки у прибутку або збитку;

фirrансовi активи, що оцiнюtоться за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою ообiвартiстю;

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

Пiд час первiсrtого визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюе'rx за

Txl tboto справедл ивою вартiстю.

Фittансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбавасться з метою

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

грошовi потоки' KoTpi е'суто виплатами осноВноТ суми та процентiв на непогашенУ частку основноТ

суми.

3,3.2, Гроtttовi Kotutlttt mа ixtti еквiвменtпu
Грошовi коштИ складаютьСя з коштiВ на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошовИх коlлтiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвер.гуюТося у вiдоМi супrИ гроtUовиХ коштiВ iякиМ притаманний незltачний ризик змiни BapTocTi.

Iнвестиitiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

tIогаUlення, }lаприклад, протягом не бiльше Hi>It три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi коl]lти та Тх еквiвалеIJти мо}куть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

ttацiонrutьнiй валютi та в iноземнiй валютi.

грошовi кошти та Тх еквiвzu]енти визl{аються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активам и.

Подальtl_tа оцiнка грошових коштiв здiйснюсться
гtомiнмьнiй BapTocTi.

подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв,
амортизованою собi вартiстю.

за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix

представлених депозитами, здiйснюеться за

первiсrла .га подальша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнiй валютi

здiiiсrзюсться у фуrrr<rtiоltальнiй валютi за офiuiйними курсами Нацiонального банку Укратни (нБу).

У разi обмеясеrtня права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку I-Iризнitllеtlllя НБУ в багrкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ) ui активи MorKyTb бути

плпс"сlliооuаtli у склалi необороrr,"* апrйuiв. У випадку прийrrяття НБУ .рiшення про лiквiдацiю

баrlкiвЪькоТ y"rbцou" та вiдсутr-rостi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу

Ilрипинястьiл i Тх BapTicTb вiдобраrкаеться у складi збиткiв звiтного перiолу.

3.3.3, ФiHattcoBi пKtltuBtt., ltцо ot4i,ttпltotllbcя зо (u|орllluзованою собiвсtрmiсmlо

/{о фiнirнсових активiв, що оttiнюtоться за амортизоваI{ою собiвартiстю, Фонд вiдносить

лебiторську заборговаt l icTb за видани м и пози кам и.

5"



пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс позики за амортизоl]illlоlо собiваllтiс.гIо шrlяхом
дисконтування.

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовус одljу чи кiлька
ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають переваlкаючим на ри}lку Hopмajvl доходу для фiнаtlсових
i:::llY:::|B, ЯКi МаЮТЬ В основному подiбнi умови i_характеристики, вкJlючаюtlи цредитну яt<iсть
lHcTpyMeHTa, зuLпишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованоtо, Ъ 1,nnor,,
залишок строку до погашення основноТ суми.

_ Щля розрахунку теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi майбу,гtliх грошових по.гокiв (щодсl гlозик)
Фонд використовус.середньозвая(ену ставку за портфелем коротl(острокових банкiвськйх кредитiв унацiональнiй валютi в банках, у яких не I]ведено,"rчо.оф адмriнiстраLtirо або u..uпрЬuuд1(сно
лiквiдацiйну ком iciro.

Фонд оцittюс станом на кожt]у звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнс.грумеtt,гоп,r урозмiрi, що дорiвнюе:
- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо

зzIзнав значного зростання з моменту первiсного визнання;
кредитний ризик на звir-ну дату не

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнаrrсового iHcTpyMetlTy, якщо кредлl.t.ttий
РИЗИК За ТаКИМ фiНаНСОВИМ iHcTPyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсtlого ,Й.r,u,,r,о.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком с теперiшttя варr,iс.гь рiзницi vtill< договiрнимигрошовими потоками, н€tлежI{ими до сплати на користь Фонду за договором, i грошовиN,tи |lотоками,
якi Фонд очiкуе одержати t{a свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнlос, чи зазIlав кредитtIий ризик за rРitlансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з MoMe}rTy первiсtIого визнанFlя. При викоtrаннi такоТ оцiнки ФондзамiстЬ змiнИ суми очiкУваниХ кредитниХ збйткiв використоI]уu йi,,у ризику гiастаt{ня дефолrу(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiТ ,1,i"u"aouo.o'i"brpy'eнTa, !ля викоt-lаttня
такоТ оцiнки Фонд порiвнlос ризик настання дефолту ia фiнансовим irrcTpyM."ror, с1аном на звiтну
дату з ризиком настання дефолту за фiн_ансовим iгtcTpyMeHToIvl cTaHolvl на llaTy гtервiсttого визttалtttя, iвраховус при цьому обrрунтовано необхiдну та пiдтвердI(увану irlформаrliЬ, ЩО € досrупною безнадмiрних витрат або зусиль, i вказуе на значне зростаIjня кредит}Iого ризику з Molvlet|l.y гlервiсного
визнання.

Фонд BBarKac, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMellToNr
моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовийкредитного ризику cTaIloM на звiтну дату.

_у випадку фiнансового активу, що е кредитно-знецillе}tим станом на звiтну дату, але не спридбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Фонд оцiнюе o.,;nyuu,,i кредитttiзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою BapTici,o ouiny,,a,,"*майбутнiх грошових потокiв' дисконтованою за первiсною ефективноrо с-гаl]кою вiдсотка за
фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнасться в прибутку або збитку як прибуток або зби.гоквiд зменшення корисностi.

л_.,.__._Ч1 
П:-ГОЧНУ ДебiТОРСЬКУ заборгованiсть за виданими позиками Фонд с.гворюе резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 % вiд суми боргу.

л,.,.__.Ii lРОСТРОЧеНУ ДебiТОРСЬКУ заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiдttо до с.грокiв прос.l.рочеllllя:
-1-12 мiсяЦi прострочення платеЖiв - нарахОвуетьсЯ резерв очiкуваних l(редитtlих збиткiв урозмiрi 50 % вiд суми боргу;
- бiльше 12 мiсяцiв прострочеttня платеяtiв- нараховуеться резерв очiкуваtrих креllи-гних зби.гкiв

у розмiрi l00 % вiд суми боргу;

fебiпlорсько зttборzованiсmь за mоварrr, послуZll, tIopъxoBaHLtJl,ttt Bit)cotttKaпtlt
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнае,гься як актив тодi, коли Фонд стае c],opollolo

договорУ та, внаслiдок цього, набувае юридиtlне право одер)кати r.рошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоI заборгованостi здiйснюсться за справедливою BapTicTIo.
Пiсля первiсного визнання подirльша оцiнка дебiторськоi заборгованостi вiдбувасться заамортизованою вартiстю.
поточну дебiторську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiлlюе за cyyoloпервiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несут-гсвим.
.Щебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоТ icHye розтермiнуваtrняплатеяtiв, Фонд оцiнюе за сумою договору, якщо вплив дисконтуванtlя с несут1свим.

lje зазнав зllаLlllого зрос].ання з
iHcTpyMeHT мае низький piBeHb



На коrltну звiтну дату Фоrrд оцiнюс наявнiсть ознак знецiнення фiнансового активу або групи
dlillансових активiв. Оцirtка змеIlшення корисностi фiнансового активу в результатi дiТ крелитного
ризику вклlочас данi, якi пiддаються спостереженню, про насryпнi подiТ:

- фiнансовi трулнощi борх<rlика;
- порушення умов договору, наприкJlад, прострочення виплат;
- rlегативlli нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiття, зния(ення

доходiв).
Фонд застосовус для оцiнюванI{я очiкуваних кредитних збиткiв за торговою дебiторською

заборгован icTto практичн i при йом и з ви користання матрицi забезпечень.
Фонд використовус для оцiнювання l2-мiсячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв за весь строк дiт за фiнансовими активами свiй власний iсторичний досвiд
креди,]-них збиткiв. Залеrкно вiд диверсисРiкованостi своеТ клiентськоТ бази суб'ект господарювання
виI(ористовуе вiлповiднi групи (вил (liнансового активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо
його iстсlричt-tий досвiд кредитних збиткiв указус на значно вiдмiннi закогlомiрностi збиткiв для рiзних
клiеltтсьttих гlэуп.

lla прострочену поточну лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими
позиками Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення
платеrкiв:

-1-3 мiсяцi прострочення платеяtiв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi l0 % вiд суми боргу;

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

- бiльше б мiсяrtiв прострочення платеяtiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 50 % вiд суми боргу.

Поточttу дебiторську заборгованiсть фiзичних осiб за реалiзованими форварлними
контрактами та квартирами Фонд групус в залея(ностi вiд наявностi прострочення та TepMiHiB
прострочення платех(iв i cTBoploe резерв очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму
заборгованостi в розмiрi 0,50lо вiд суми боргу, та на прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до
cTpoKi в прострочеll ня плат,еяti в:

-1-12 мiсяr{i гtростро.lеllня платеrlсiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв у
розмiрi 2 Yо вiд суми боргу;

- бiльше l2 мiсяцiв простроче[tня платежiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв
у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

}]а поточну лебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами щодо квартири
Фонл cTBoploe резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,5 О^ вiд суми боргу.

На поточltу дебiторську заборгованiсть за внесками до незаресстрованого статутного капiталу
та сплачеtlими аваIlсами за акцiТ Фонд створюс резерв очiкуваних кредитних збиткiв в розмiрi 0,1 О^

вiд суми боргу.

У зв'язку з поширеIlням COVID-l9 icHyc ризик середньострокового та довгострокового
llегативllого впливу на cBiToBy eKoHoMiKy i eKoHoMiKy УкраТни зокрема, На поточну лебiторську
заборгованiсть Фоttд створюе резерв очiкуваних кредитних збиткiв пов'язаних з COVID-l9 в

розмiрi 0,5 О% вiд суми боргу.

ЯкLцо протягом liаступного звiтного перiолу амортизована BapTicTb фiнансових активiв
зростас, i дане зрос,гаll|lя мо)кна об'сктивно пов'язати з подiсю, яка вiдбуваеться пiсля визrtання
збитку вiд знецiнення у Звiтi про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлюсться через
вiдобраlкеrrня результат,у у rlрибутку або збитку,

3,3,4. ФittottcoBi oKtrluBlt, tцо ot4itttotolllbcrl за сttравеdлuвоtо варпtiспоtо, з вidобраеrcеlulялl
р с з1l1 6 111 6r,rlJl п е р е о tli tt, t< lt у tt р t t бу tll ку а б о з б u пl ку

Що (liнансових активiв, що оцiнюIоться за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцillки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств.

Пiсля llервiсtlого визнання Фонд оцiнюе Тх за справедливою вартiстю.

справедлива вар,гiсть акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
оргаtl iза,гора торгi вл i.

Якrцо lla бzulаtlсi облiковуlоться акцiТ, для яких не icHye активного ринку або частка яких
MeHLua 5 ОZ активiв Фонду, та змiна BapTocTi яких не буле мати суттсвого впливу на покfi}ники звiту
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про фiнансовий cтall, балансова BapTicTb таких акцiй вваrI(аеться наблияtеttою до справед"llивоТ

BapTocTi.

Справедлива BapTicTb визначасться як цiна, яка була б отримаtlа за продarк активу або сплачена

за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiТ мiж учасгtиками ринl(у на дату оцiнки. Оцiнка
спра"ЬдлиВоТ BapTocTi базуетьсЯ на припуЩеньti, щО операtliя iз продаrку активу або гlереда,li

зобов'язання вiдбудеться або на основному ринку для цього актиl]у або зобов'язаlll,|я, або за

вiдсутностi осtIовного ринку - у найвигiднiшому риt{ку для цього активу або зобов'язання.
Основний або найвигiднiший ринок мае бути доступниN,l для Фонду.

Yci активи та зобов'язання розподiленi t-la категорiТ в межах icpapxiT справедливоТ BapT,ocTi, яку
можна описати на ocHoBi найнижчих piBHiB вхiдних даних, якi е валtливими llля оцiнки спраtзед.llивоТ

BapTocTi загалом:

l piBeHb - цiни котирування (некоригованi), на актив}Iому ринку д.гtя iдентичl{их активiв або

зобов'язань.
2 piBeHb - методики оцiнки, для яких найниrкчий piBeHb вхiдних даних, який с ва)lulивtlIчl для

оцiнки справедливоТ BapTocTi, пiддасться спостере)l(енFIю, прямо або опосередковаllо.

3 piBeHb _ методики оцiнки, для яких найниrкчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)I(JlивиN,l l1ля

оцiнки справедливоТ BapTocTi, не пiддасться спостережеtlню.

Справедлива BapTicTb активу або зобов'язання оцiнtосться iз використанням припущеtlь, яl<i

використовуватимуть учасники ринку пiд час визначення цiни для активу або зобов'язаtlьlя, з

урахуванням того, що учасники ринку булуть дiяти з найкращою економiчноlо вигодlою для себе.

Фонд використовус методики оцiнки, якi вiдповiдають наявниIчl обставрttlарt iдля яких icttyto,1,b

достатнi данi для оцittки справедливоТ BapTocTi, i\rаксимiшьно використоl]уюLlи вiдповiднi вхiдlнiдаtli,
якi пiддаються спостере)кенню, та мiнiмiзуючи використанllя вхiдt-tих да}lих, яt<i tte пiлдакlться
спостереженню.

Якщо с пiдстави вва)кати, що балансова BapTicTb актиI]у суттево вiдрiзнястt,ся вiд справед.ltиtlоТ,

Фонд визначас справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оLliнки. Вiдхилеttt-tяt мrожу,гь бу,ги

зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змirtами кон'юнк,гури 1lинкiв, на

яких eMiTeHT здiйснюс cBoto дiяльнiсть, а TaKoI( змiнами у KoH'toHKTypi фонлового ринку.
При вiдсутностi вiдкритих даних, визначеFILlя Фондом справедливоТ вар,гостi частки у

статутному капiталi суб'скта господарюваtlня полягас у визна.tеннi itrтегра.llьноТ харакl,ер1.1с,гиl(и

окремого пiдприемства як об'скта iнвестування, зокрема, з позицiй виробttичого llо,генLliалу,
ефективностi використанl{я активiв,'lx лiквiдностi, стану платоспромолttlостi та фiгrансовоi стiйкостi.

Вiдображення Фондом справедливоТ BapTocTi частки у статутному капiталi окремого
пiдприсмства полягае у визначеннi iнтегрального iндексу фiнаьrсового cTal]y пiдприемства:

Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупиI]ено, у тому.tислi цiнttих llaltepiB etviтett,t,iB, яl<i

включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки сРiктивностi, СгIиску еtчtiтен,гiв акцiй tllодо яких
прийнято рiшення НКЦПФР про заборону торгiвлi та про зупиllен1,1я внесення змtiн l1o системи
депозитарного облiку, протягом трьох робочих днiв з дати оприлюднення вiдповiдного рiшrеttня
НКЦПФР пiдлягае уцiнцiдо нульовоТ BapTocTi.

Якщо обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яl(их прийгtято рiшеllllя НItL{ПФР ltpo
заборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, вiдttовлtое,гься

згiдно з рiшенням НКЦПФР, TaKi акцiТ пiдлягають дооцiнцi до справедливоТ вар,rос,гi проl-ягом трьох

робочих днiв з дати оприлюдtlеllня вiлповiдного pimet-tHlt tIКЦПФР. Вiдгtовлегttlя корисtlосr'i тa

збиток вiд знецiнення фiнансового активу вiдобраrItасться у Звiтi про фiнаrlсовi результ,аl,и.

м назва показника
Нормативне

значення

Критер i й вiдпов iдгtостi
нормtlт,и вн ому знаttеtI tl lo

(так) (Hl)) yN,loBl{e

позначення

1 Коефiцiснт покриття >l 1,1 0,9 Knon

2 Коеф i uieHT абсолtотноТ л iKB iдностi >0 1.1 oq I(uO.

J Коеф i uieHT платоспромоrкностi (автоном iT) >0,5 1,1 0,9 l(nno,

4
Коефiцiент забезпеченостi власними
оборотними запасами

>0,1 1,1 0,9 К.об".

5 Коефiцiент рентабел bHocTi активiв >0 1,1 0,9 I(p",,,,
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змiна справедливот BapTocTi фiнансових активiв (корпоративних прав) вiдображаеться в

звiтrtому роцi в бухгалтерському bOniny пiсля оприлlоднення фiнансових звiтiв пiдприемств

(eп,liTeHiiBj за попереднiй звiтний piK за рахунками доходiв або витрат.

3.3.5. Зобов'язOttttя

КредиторсЬка заборгОваrli_стЬ визнасться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае cTopoНolo

договору та, внаслlдо,, цuЬ.о, набувас юридичне зобов'язання Qплатити грошовi кошти,

по.го.ttti зобов'язанtlя - це зобов'язаtlня, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

оз}|ак:

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

погаlllеннtо протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

. Керiвгtицтво Itомпанiт не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щонаймегtше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

пото.tнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визl{ання

понад один piK, вартiстю до 6000 гр}I., для
вважаються малоцiнними необоротними

зобов'язан ь,

[IoTo.ttti зобов'язаtlня оцiнюrоться у подальшому за амортизованою вартiстю.

по.го.tгtу кредиторсьr<у заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцiнюс за сумою

первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконryвання € несуттсвим,

3, 3. 6, Зz о р tllп п l lя tll i,t t а t t со в t tx а кпt u в iB пла з о б о в' яз а tt ь

Фirlансовi активи та зобов'язання згортаtоться, якщо Фонд мае юридичне право здiйснювати

залiк визlланих у балаrtсi сум i мас HaMip або зробити взаемозtшiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов' язанtlя одноllасно

3.4. облiковi полiтlлки lцодо ocrtoBllllx засобiв та нематерiалыlих активiв

3,4,1. BlBttпHlrя пlо оцittка ocltoBllLtx засобiв

Фонд визгlас матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH утриму€ться з MeToIo використання

Тх у проrtесi свосТ дiяльгrостi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративtlих. i соцiально-

*yn'o.ypr,"* (lункчiй, о.liкувагlий строк корисного використання (експЛУаТаЦi'l) ЯКИХ бiЛЬШе ОДНОГО

pbny iu uартiЪrо яких бiлйе 6000 r.pn., лп, придбаних пiсля 23.05.2020 року BapTicTb бiльше 20 000

грl l.

[1epBicHo Фоtлд оцiнюе основнi засоби за собiвартiстю. У подrtльшому ocHoBHi засоби оцiгlюються

за Тх собiвартiстtо мiгlус буль-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд

зN,lеIlшIе}Illя t<орисtlостi.'Су*u |-|акоIlиLIеноТ амортизацii,на даry переоцiнкИ виключастЬся з валовоТ

бrutансовоi BapiocTi unr"uy та чистоТ суми, перерахованоТдо переочiненоТ суми активу.,Щооцiнка, яка

входить до складу власljого капlталу, переIlоситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться

визtlання вiдповiдt,lого активу.

Матерiальнi активи з TepMiHoM корисного використання
придбаttиХ пiсля 23,05.2020 року вартiстю до 20 000 грн,,

матерiальними активами (МНМА).

3, 4, 2, П оDаль tt.t i в ttttl.p а llttt,

Фогtд l]e виз1lас в балаtлсовiй BapTocTi обоекта осtlовних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'скта. I-\i витрати. визнаються в прибутку чи

збитку, коли Rони понесенi. В балансовiй bapTbcTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi

витратl4, якi задовоЛьняють критерiям визнаI{ня активу.

3, 4, 3. Дм о р ttt u,з п t li st о с l t о в t t rLy з а с о б i в,

Аплортизацiя основt-tих засоб i в здi йснюсться щом iсячно,

/lля нарахуваIlня амортизацiт осllовних засобiв використовуеться прямолiнiйний метод

}IарахуваtI}|я ayop.I изачiТ. Дмортизацiя нараховусться у вiдповiдltостi ло груп основних засобiв i

r-epMitly корис}Iого використа}I}lя за поr,,пиtvt o6'cnro, основних засобiв до досягнення балансовоТ

BapTocTi об'екта llул ьового значегIня.

При розрахунку амортизованоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюеться

до нуля.

f]iапазон cTpoKiB корисного виI(ористання включас:
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flal:lMeHyBaHllя ocHoBtI их засобiв TepпriH корисного l}ll
Земельнi дiлянки

Машини та обладнання (крiЙ
комп'ютерноТ технiки
Комп'ютерна TexHiKa

Iншi ocHoBHi засоби

Капiтальнi вruIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy iх корис.tогоВИКОРИСТаННЯ, АМОРТИЗаЦiЮ аКТИВУ Починають, коли 
^ 

Bitl- стае 
"ЁЙ;;;", для Iзикориста*lня.Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiцбувасться ранiш.lе: на дату, з якоТ активкласифiкують як утримуваний для продаrкуо або 

"u 
дuiу, з якоi r,р"п""ооiь визнання активу.

3, 4. 4, Н емаmер iал ь t ti пкплllв tt

нематерiальнi активи оцiнюtоться_ за .собiвартiстю за вирахува}ll-rям будь-якоi' ttакоtlиченотамортизацiТ та будь-яких накопиче1-1их збиткiв 
"iд 

ar"пr"нF'я корисностi. Нематерiальнi активl.t, яl<i

il:H:XЪIJo""'J."*"Ti 
ДОГОВiРНИХ абО iНШlИХ lОРидиtlних прав, амортизуються протягом терп,Iiну

3,4,5, 3менпlення Kopucltoctпi octtoBttttж засобiв пlп llел(lmерiальttltж aKnlltBiB
На кожну звiтну дату Фонд оцiнюс, чи е якась озtlака того, що корисtliсть актиl]у *|o)l(eзменшитися, Фонд зменшус балансову BapTicTb активу до суми його очlкуваного tliлшколуванрlя, яl(щоi тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування_ активу меllша вiд його балztнсовоi' Bapr.ocTi. '1.акезменшення негайно визнасться в прибутках чи збитка*, опщо актив tte облiковуlоть за гlереоцitIеноtовартiстю згiдно з МСБО l6, ЗбитЬк uiд .*""ui.,,"r'йр"."остi, визtлан rй Й" ак.гиl]у (за виrtяr.комгудвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнус, якщо i тiльки 

"пщо змi,,iп"", поu.реднi оцi'ки,застосованi для визначенl{я суми очiкуваноiо-вiдшкодування. Пiсля визнан1,1я збитку вiд змеtrurеltняКОРИСНОСТi аМОРТИЗаЦiЯ ОСНОВНИХ .u.Ь_бiu nop".yuro"?" в майбутlri* п"рiолu*' . 
",.rо,o 1lозподiлеttня

ffi:iХТffi-!ilНffii 
BaPTocTi НеОбОРОТНЬГо активу на системати.rнiй ocHoBi nporr.o" 1:rйЬ-,

3.5. облiковi полiтики щодо illвестицiйноТ llepyxoMocTi
3. 5. 1. В uз п а t t t t я i t,t в ес tп u ц i й н oi lt IPYXO,VI О С tП i
Що iнвестИцiйноТ Hepyxo'ocтi Фонд вiдttосить HepyxoMicT'b (землtо чи бylliB.lli, або час,гltнубУДiВЛi, абО ix ПОеДНаННЯ), У'РИrУОа"У на правах uпа"по"rlЪбо згiдtlо', у*,о npo cpiHaHcoBy ореllду зметою отриманI{я орендних платея<iв або збiльшення BapTocTi *uni..-y ;";;;;о"rгllенFIя обох цiлей, а

::..ia,i: q2 ВИКОРИСТаННя У Виробництвi чи при по"Ъuчu",,i ,o.upiu, fr" luдоп"i tlосJlуг Llp.l дляадмlнlстративних цiлей, або (б) продоку u.."чuйпоrу ходi дiяльностi.
Iнвестицiйrlа HepyxoMicTb визна€ться як актив тодi iтiльки.тодi, коли: (а) е ймовiрнiсr,ь.гого, щоФонд отрИмае майбУтнi eKoHoMi,t1,1i вигодИ, якi гtов;язаlli. З цi; i,;;;;;"l]ii"o,o ttepyxoMticT,ro, (б)собiвартiсТь iнвестицiйноТ HepyxoMocTi можна достовi ptlo оцi tlити.
ЯКЩО бУДiВЛi ВКJIЮЧаЮТЬ ОДНУ ЧаСТИНУ., Яка утримусться з метою отримаtlt'я ореtlдltот Ilла].и l.адругу частину для_ в.икористання у процесi дiялiнЬстi Фонду або для адмiгriсr,ратив}Iих цiлей, вбухгалтерському облiку TaKi частин, Ъб'uпry 

";рr*ъ;;.r; оцiп,Ьrr;;'r;^;j;"броIсаlоться окремо,якщо вони можуть бути проданi окремо.
3, 5. 2, Пер в ic на mа п осл idy ю ч а о цit t ка i t t в ес m lt tqi й н oi t t epyxolvtoc пl i
Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрат't tta операtlilовкJIючаються до первiсноi'вартостi. Собiвартiсть llридба"оТ iнu""rЙl;,;;.i;;;у;омос.гi вl(лючас uitry rTпридбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi цо придбання, Безпосередньо Biдtlecettiвитрати охоплIоють, наприl0Iад, винагороди за l{адання професiiit,и" i;;;iо;,;"их послуг, tlодатки,пов'язанi з передачею права власностi, та'iншi .;rр;;;;;опЪрuчi,o.
Подальша оцiнка здiйснюеться за справедJIивою BapTicTto, ,lKa lla дату оцiнки дорiвtttос первiснiйBapTocTi за вирахуваl{ням накопичелIоТ амортизацii.

AмopтизaцiяМHМAHаpaxoByeтЬcяBПepШoмумicяцiBИкopисTaн,'ooб,.n.uй
BapTocTi.
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3.6. облiкОвi полiтикlr щодо lleoбopoTllIlx активiв, утримуваних для продa1ку

Фонд класИфiкус необОротниЙ актиВ як утримуВаний для продаэку, якщо його балансова BapTicTb

буле в основноМу вiдшкодовуватися шляхом операчiТ продa>Itу, а не поточного використання,

liеоборо.гr,ri опr"ой, утримуванi для прода:ку, оцiнюються i вiдобрrш(аються в бухгалтерському облiку

за найме'tшоо a дuьi uел""и": балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на

операцiт, пов'язанi з продarкем. Амортизацiя на Taki активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення

корисtlостi при первiсtiоrу u" подаJIьшому списаннi активу до справедливот BapTocTi за вирахуванням

витрат 1-1a продilк визI]аеться у звiтi про фiнансовi результати,

3.7" Облiковi полiтпки щодо орепди

Фitлансова ореrIда - lle оренда, за якоtо передаються в основному Bci ризики та винагороди,

гtов'язанi з правом власtлостi lla актив. Фонд як ореtIдатор на початку строку оренди визнас фiнансову
ореllду як активи r.a зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого

майна на початок оре}Iди або (якщо rrоr," *a*,ri за справедливу BapTicTb) за теперiшньою BapTicTlo

мitliма.пьни* op.,.ton"* nnur.rniu. Мiгriмальнi оренднi платеrкi розподiляються мiж фiнансовими
витратами та зме}|шен}lям t{епогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на ко)кен

п"lriол такиМ LIином, щоб забезпеLIити сталу перiодичнУ ставку вiдсотка на зzrлишок зобов'язань,

|-Iеllерелбачеrri ореrlдiri платежi вiдображаються як витрати в тих перiоД8Х, у яких вони були понесенi,

Полiтика ,ruрu*уuuпПя амортизаЦiТ на орендОванi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартноlо

полiтикоtо Фоrrлу rltодо подiбних активiв.

Ореrrла активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично

залиulаlоть.о n ор"uдодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренлнi платея<i за угодою про

операuiГtгrу оренду вl4знаlоться як витрати nu прrrолiпiйнiй ocHoBi протягоМ строку ореНди. .Щохiл вiЛ

ореllди за угодами про операцiйну оренлу Фонл.визнас на пряYоjIl-пii:.i1,-о"повi протягом строку

орa,,л". Заr:рати, вкJlючаlочи амортизацiю, понесеНi при отриманнi дохоДу вlд оренди, визнаються як

витрати.

3.8. облiковi полiт1lкlл Iцодо податку lla прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з_ поточного та вiдстроченого

ltодаткiв' Поточний податок виз]lацаеться як сума пода1пiu на прибуток,_що пiдлягають сплатi

(вiдLшколуваннtо) Lt(одо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiол. Поточнi витрати Фонду

за податкаN,Iи розраховую1ься з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)

tla дitту балансу.

3.9. облiковi полiтики lцодо illt1-1иx активiв та зобов'язаrrь

3,9.1,3qбезпеченнrl

забезпе.tення визнаються, коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або

ко.Iструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж немоrкливо),

tllo гlога1UеIlllя зобов'язаllllя вимагатиI\4е'вибуття pecfpciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i

Mo)I(Ha достовi рно оцi tt ити сушrу зобов' язан ня.

3, 9, 2, В uttл а ttt u. tt р а цiв l! u KOj,,

На Фондi найманi працiвники вiдсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння

активами здiйснюсться Компанiеtо згiдно iunony Укратни "про iнстиryти спiльного iнвесryвання",

IJi,дrlовiдrло до чиLlного закоtlодавства Фонд единий соцiальtlий внесок не нараховус,

з.10. lHrшi застосоваtli об;liковi полiт1.1ки, що с доречrtI|ми для розумiння фiнаllсовоТ звiтностi

3,10,] lохоiu ll1o BlttllpпlllL!

ФоIlд визtлас дохiд Bill надання послуг, коли (або у Mipy того, як) BiH задовольняс зобов'язання

tllодо викоllаtlня, передаюtlИ обiчянУ no.ryrY (тобтО акiив) клiентовi. АктиВ передаеться, коли (або у

Mipy того, як) клiсtlт oTpllмyc коllтроль над таким активом,

ldохiл вiд прода1<у фiнаrlсових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

}Iаведених далi умов:
а) Фогrд передае договiрtri права на одержаFIня грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

в) за {Dоrtдом но залиtUаетьQя aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка

зазвlt.tай пов'язаtlа з володirtням, aHi е(lективrtий контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

i нвестицi й ною нерухом iстю або i нш им и активами;

г) суму доходу Mo)I(Ha достовiрно оцiнити;

л) ймовiрtrо, Lцо ло Фонлу rrадiйлуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операuiеlо;

11.



е) витрати, якi булИ або будутЬ понесенi у зв'язкУ з операцiсю, можна достовiрllо оцiнити.
Щивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
_ право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встаFlоI]лено;
- е ймовiрНiсть, щО екоrIомiчнi вигоди' пов'язаrti з дивiденд;truи, надiйДу].ь llo Фонду;- суму дивiдендiв моя(на достовiрно оцiнити.
дохiд визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умовивiдповiдностi визначеннЮ та пр"r"рй' u"."uп"r]-'Б"."uп,п' доходУ вiдбувасться одtIочасllо звизнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
витрати - це зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого е змеl]шеннявласногО капiталу, KpiM яК унаслiдоК здiйсненнЯ розподiлУ дер,,(ателяМ виIчtог до власного капiталу.Визнання витрат вiдбувасться одночасно з:, первiсним визнанням зобовоязання чи збiльшенням балансовоТ BapTocTi зобов'язання; або
' припиненням визI{ання активу чи зменшенням балансовоТ BapTocTi ак.гиву.
3,10,2, Вumраmu за позrtкаJиtl
витрати за позиками, якi не с частиною фiнансового _iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються якчастина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду, Фонд капiталiзус витрати на позики, якiбезпосереДньо вiдноСяться дО придбання, будi"п"Йu'uЪо ."роОп"|ruu-ппЬlбiпованого активу, якчастина собiвартостi цього активу.
3.I0.3. Уповнi зобовrязurtнrl пlа акmrrвu.
Фонд не визнас yMoBHi зобов'язангtя в.звiтi про фiнаr.rсовий. с.ган Фоtlду. Iнформацiя про yмoвHeзобов'язання розкриваеться, якщо моrIшивiсть ."фй" -p"cypciB, 

,ni urinb,oTb у собi економiчlIiвигоди, не е вiддаленою, Фонд не визнас yMoBHi Ъпr""". Стисла iнформацiя про умовllий ак.гиврозкриваеться, коли надход}кення економiчних вигiд е ймовiрtlим, --."'*-

4. OcHoBHi припущення, оцirlки та суджеIIня
при пiдготовцi фiнаrrсовот звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та гIрипущеrtня, якi мають впJIиI] наелементи фiнансовоТзвiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, мсБо,u.nyru'.i""'n,o*-, ро.роопених KoMir.e.''oMз тлумаченЬ мiжнароднОi фiнансовОТ звiтностi. ОцiнкИ та фоп,."uо bu.y.rr.o ,.,u поп.р.дньому досвiдiТа iНШИХ фаКТОРаХ, ЩО Зi iСНУЮЧих обставин ouun,urri'., обгрунтовu*,"r" i .u р"rупrтатами яl(ихприймаються судження щодо баланс_овоТ BapTocTi акти*iо .гЬ" .oOou'r.o"o. Хоча цi розрахуllкибазуються на наявнiй у керiвництва Компапli i,r,Popru|iT npo поточнi iibo-ii, факти.rнi резуль.га.гиМОЖУТЬ ЗРеШТОЮ ВiДРiЗНЯТИСЯ ВiД ЦИх розрахункiв. Ьблосri, оЁ ,uoi.yor*"*,"i'. особливо ва)lulивими,ОбЛаСТi, ЩО ХаРаКТеРИЗУЮТЬСЯ ВИСОким pi"io",ri.;;o;;];ra oorr"ri,;;;;;;;"'yщeHHrI й розрахуrlкиМаЮТЬ ВеЛИКе ЗНаЧеННЯ ДЛЯ ПiДГОТОВКИ фiнансовоi звiтностi за МсФd, 

"uоЙ"i ""n,u.,4,1, Суджеlrня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi KollKpeTHиx МСФЗ
ЯкщО немае МСФЗ, який конкретнО 

. 
застосовуСться дО операцiТ, iншоТ подiТ або умови,керiвництво КомпанiТ засТосоВУс 

'Ул'п"""" пiд час р*рЪоr,"пrtя та застосуI]аннrl облiковоi поJliт,ики,
}"лlл:]РYТ': бУЛа доречною для потреб пор"ЁrуJЙв для прийнятiя економiчних рiшень r,aдостовlрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

-

, подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi llотокиФонду;
, вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а l]e лише юридичtIу форму;. е нейтрzlпьноtо, тобто вiльною вiд упереджень;. е повною в ycix суттевих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiТ посиласться на прийнятнiсть rtавеllеtlих далiдкерел та враховус ik у низхiдr{ому порядку:
а) вимогИ в МСФЗ, у якиХ iдетьсЯ про подiбнi та пов'язаlti з ними пи.гання;

п""ч.?оii::?;ЪЪ*"IЪЖi:"ХliХТff"l1,Iо,ч"пчiТ оцiнки активiв, зобов,язань, доходiв ,I,a витрат у
пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiт враховуе ltайостаннiшi полоrl<еrtllя itltrtихорганiв, rцо розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують лодiбrlу ко}lцептуilльну oc}loByДЛЯ РОЗРОбЛеННя стандартiв, iншу професiйну лiтЬр.,iуру .lo";;;;;;;;;;'.i,y..ul tlрактики, r.ictoмlрою, якоIо воttи не суперечать вищеза:lначеним дя(ерелам.
операцii, що не регламентуlоться мсФз Фондом tte здiйснювzulись.
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4.2. Сулження щодо справедливоТ BapTocTi активiв Фонду

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуСться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на моменТ закриттЯ торгiВ на звiтнУ лаry. В
iнших випадках оцiнка .прuu.дп"uоТ BapTocTi грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних

майбутнiх гроlI|ових потокiв, iснуючоТ економiчноi' сиryацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpy*leHTur, ru iнших факторiв i uрu*уuu"пям вимог мсФЗ 13 коцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Сулженrlя lцодо змill справедлlлвоi BapTocTi фiнансових активiв

Керiвничтво КомпанiТ ввая(ас, tцо облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

(lilrансових iltoTpyMeHTiB, де ринковi котирування не досryпнi, е кJIючовим джерелом невизначеностi

оцiноl<, тому що:

а) вони З високиМ ступенеМ ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки

базуrотпся на п.рипущеlJнях керiвництва КомпанiТ ч"д: :t_:т?:"-,.:1iз1_.i""1т]":i"л",1,,?:i,
ваJItотI.Iих kypoiB, trоказttикiв кредитоспромоrкностi контрагентlв, коригувань пlд час оцIнки

iHcTpyb,teHTiB, а TaKort< специфiчrrих особливостей операчiй; та

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

ЯкбИ керiвництВо КомпанiТ викорисТовуваJIО iншi припущенНя щодо вiдсоткових ставок,

волатильl{остi,'курсiв обмiну валют, пред"r,-,о.о рейтингу контрагента,.дати оферти i коригу,вань пiл
qng бцiнкИ iHcTpyMeHTiB, бiльr-uа або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB.y разi
вiлсутнос.гi р"п'пъu"* котируваllь мала б iстотний вплив на вiдобраrкений у фiнансовiй звiтностi
.tltстий прибуток та збиток.

Розумitо.tИ вал<ливiстЬ використа}tня облiкоВих оцiноК та припущень щодо справедливоТ BapTocTi

(lirrа11сових активiв в разi вiлоуiностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого р.iвня,

|tерiвtlицтВо КомпанiТ плануе u"пор""rоuуRатИ оцiнки та судкення якi базуються на професiйнiй

койпстеr,t.lii'прачiвrtикiв Пiдприсмсr,ва, лосвiдi та минулих подiях, а тако)к з використанням

розрахункir] та моделей Bapтocii {liнансових активiв. Залучення зовнiшнiХ еКСПеРТНИХ ОЦiНОК,ЧОДО

таких qiцun.o*"* iгrструЙеrlтiв де оцiнка, яка базуетьiя на професiйнiй кОмПеТеНЦiТ, ДОСВiДi Та

розрахунках с недостатньою, на думку керiвництва КомпанiТ е прийнятним та необхiдним.

використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки тако)к може мати значний

вплив на передбачуваI{у справедливу BapTicTb.

4.4. Сулясенllя lцодо о,liкуваllих TepпliHiB утримування фiнансовllх iHcTpyMcHTiB

I{ерiвrlичтво КомпанiТ застосовус професiйгrе судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових
itlcTlэyпtetlTiB, rцо входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за Цим питанням

грун.гус1ься tta оцtl-tцi ризикiв (liнансового iHcTpyMeнry, його прибУтковОСТi Й ДИНаМiЦi Та iНШИХ

qiunropu*. Проте iснують невизначеНостi, якi *oniyro бути пов'язанi з призупиненням обiry цiнних
,ion"piu' ,,.,о ,," е пiдкоптрОльниМ керiвництВу КомпанiТ фактороМ i MorKe суттсвО вплинути на оцiнку

(li ttаtlсових iнструмен,гi в.

4.5. В и корис,га н }l я с,га вок дlл cкottlyBa ll tI я

Ставка дискоljту - це процентна ставка, яка використовусться для перерахунку майбутнiх

гtо-гокiв доходiв в €ди}lе значенl]я теперiшtlльоТ (поточноТ) BapTocTi, яка е баЗОЮ ДЛЯ ВИЗНаЧОННЯ

рlлнковот вар.гостi бiзгrесу. З економiчнот точки зору, в ролi ставки дисконту с баясана iHBecTopy ставка

доходу 1-1a вкладений капiтал у вiдповiдl;i з piBHeM ризику подiбнi об'скти iнвесryванrlя, або - ставка

llоходу за альтернативними варlантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки. Ставка

llисконту мае визначатися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocTi грошей у часi;

б) BapTocTi джерел, якi залучаtоться для фiнансування iнвеотицiйного проекту, якi вимагають

рiзrri piBlri компеllсацiТ;

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

Стагlом l{a З| ,12.202О р. середLiьозва)I(ена ставка за портфелем банкiвськиХ кредитiВ У

rtацiоtlаrlьнiй валrотi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено

лiквiдацiйгrУ KoMicito, становила l4,5 0% рiчних. Iнформачiя, lllo використана для визначення

середньозваlкегrот ставки одержана з офiчiйного сайту нБу за посиланням

https://bank.gov,ua/statistic/sectoг-finailcial/data-sector-financial розлiл "Вартiсть кредитiв за даними

с],а,гистич ноТ зв iTHocTi бан к i в У rtраТн и (без ypaxyBaнFI я овердрафry)",
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4.б. Сулжеlrня щодо виявлення ознак знецiненllя ак.гивiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою BapT,icTto, Фонд на ДаТ.Увиникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визнаlrаъ рiвеrrь пр"д"1пu.о ризику.Фонд визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитrIих збиr,кiв за (liltансовими ак1,ивами, якiоцiнюються за амортизованою вартiстю, у фзмiрi ouiny*u""* кредитних збиткiв за весь стрtlк дiТфiнансового активу (при значноrуЪбiп"ш"""i пр.а"r"о.о'р"."пуф, пр"о"r"о-знецiнених фiнаltсовихактивiв) або l2-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (уразi n.."uu"o.o зростаllня креди.гного

ризику).
Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за l]ecb строк дii' мають бути визнаtti до того,як фiнансовий irtcTpyMe'T стане прострочен ий. Як праl]ило, 

_кредиr,ний ризик знач'о зроста€ шlе дотого, як фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буае noriu.'*,o'i'ri .,"r,,,"ки затри]\lкиплатежiв, що е специфiчними для позичzшьника, (ьrагlриклад, здiйснеrtня модисрiкацii. абореструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважасться низьким, якщо сРiнаttсовий iнструмен.гмае низькИй ризиК настаннЯ дефолту, позич€lльнИк мас потуЯ<lriй потегrЦi- u'"по*,уuати своТ договiрlriзобов'язання щодо грошових потокiв у короткосrропоuiй n.p.n.nri.i, u'"..приятливi зшtitlи векономiчних i дiлових умовах у довгостройвiй nap"nana"ui tvorkyTb знизити, чLле не обов'язкt_lвоЗДаТНiСТЬ ПОЗИЧztЛЬНИКа ВИКОНУВати своТ зобов'язанн, Йооо оо.овiрrrЙх aроrо."* потокiв.
Фiнансовi iнструменти не вважаlоться такими, що маю'ь низький кредитний ризик лише напiдставi того, що ризик лефолту за ними с нижtIим, HirIt ризик дефолту за iншими фittа'совимиiНСТРУМеНТаМИ ФОНДУ абО НiЖ крёдитний ризик,ор".о"пчii, в якiй Фонд здiйснюс дiяльнiсr.ь,
очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM прос.го напiдставi того, що BiH вважався iнструментЪм iз 

"".оЙ *редитним ризиком у попередtiьомtу звi.гtlомуперiодi, але не ввiDкаеться таким станом на звiтl,tу ооrу-'У такому випадку Фоt1д з'ясовуе, чи MitJloмiсце значне зростан}lя кредитного ризику з моменту первiсного визна}lня, а о1.)tе чи гlостаJlа потребау визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.
очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фоtrду щодо кредитних збиткiв.Аналiз зростання кредитного ризику та моменту 

_ 
настання дефолту lvlorte базуваr.исяна рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних пок€lзниках, одIlак мсФЗ ? "p""y;;;u, *о 

"y,.ruвe 
зросl.аllняризику вiдбувасться при простроченнi 

.на 30 днiв (параграф s.s. t r мСdз я1, а десЬолт (подiязllецiненнЯ) - прИ _npocTpoue"Hi на 90 днiв 1пuрu.рuф Ёj.s.зz мсФз 9) Ц; так званi сгtрос.l.овttiприпущення) МСФЗ 9.

5, Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоТ BapTocTi
5,1, Методикlt оцiнюванtIя та вхцнi дапi, BllKoplIcTaHi длrl склirдаrIrlя оцiлlок за сtlраl]сдлlлвоюBapTicTlo

Фонд здiйснюе викJIючн9 
Р9злерервнi оцiнки слраведлиl]оТ BapTocTi акr.ивiв.га зобов'язаtrь, тоб.гоTaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 Та МСФЗ lЗ у з"irl про tРiгrансовий стан на кiнець l(оя(ноl.озвiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
BapTicTlo

Методики оцiнювання

Метод
оцiнки

(риrtковий,
дохiдний,
виr,ратний)

Вхiдrriданi

Грошовi кошти l lepBlcнa та под€шьша оцiнка
грошових коштiв здiйснюсться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе ix номiнальнiй BanTocTi

Ринковий осьiцiйнi курси i{liy

Iнструменти
капiталу l llepвlcнa оцIнка iHcTpyMeHTiB капi-

талу здiйсllюеться за lx справедли-
вою BapTicTto, яка зазвичай
дорiвнюе цiнi операцii, в ходi якоi
бу" отриманий актив. Подальша
orlirIKa iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за справедливою
вартiстю на дату оцiнки.

Ринковий оd;iцiйнi бiрlковi курси
органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, за вiдсуr,tlо-
cTi визначеttого бi prKoBo-
го курсу на даlу оцirtки,
використовуються цiIIи
закриття бiрrr<ового

дрI9д9lg дtля.
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класи активiв та
зобов'язаьt ь,

оцiнених за
справедливоlо

вартiстю

М етодики оцi гttовагt ня

Метод
оцitлки

(ринковий,
дохiдний,
витратний)

вхiднiданi

Iнвестицiйна
llepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ не-

pyxoMocTi здiйснюсться за собiвар-
тiстю. Подальша оцiнка здiйснюе-
ться за первiсною вартiстю за вира-

хуван ня м накоп ичеl{оТ амqрlц9qцЦr_

Ринковий,
дохiдний

Цiни на ринку
HepyxoмocTi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв

.Щебiторська
заборговаltiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться за

справедливою BapTicTto, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення,
тобто oyMi очiкуваних контрактних
грошових по-токiв на дату оцiнки.
Подальша оцitlка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбувасться за

амортизованою вартiстю.

Ринковий,
дохiдний

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

Поточнi
зобов'язання

Первiсllа оцittка потоt|них зобов'я-
за}lь здiйснtосться за вартiстю
погашення, Поточлti зобов'язання
оцiнюtоться у под€tльшому за

амортизованою BapTicTlo. _

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

cIIpaBcдJtI,1lloi BapTocTi lla прибуток або збиток

у результатi визначеtlня справедливот BapTocTi частки у стаryтному капiталi згiдно методики

визtlаченllя iнвестицiйноi прrавабливостi пiдприемства за даними фiнансовоТ звiтностi, було проведено

yrtiHKy фitlансових активiв Ьо"ду, зокрема: частку в статутному капiталi т]9В кГал-Всесвiт> уuiнено

rIа l 78В тис. грlj.; частку в стаryтному капiталi ТзоВ кЛьвiвське ATп-l463l> уцiненона_3 068 тис,

грн., а тако}к проведено лооuir,,,у фi"uп"Ьu"* акгивiв Фонду, зокрема: ТзОВ кС,L.Щ,) на суму 707 тис, грн,

5.2. I}плllв BllKoI)ItcTaHIIя закрI{тих вхИних даних (3-го рiвtlя) для перiодlлчних оцiнок

5.з. PiBcllb ie papxiT справедлиВоТ BapTocTi, до якого належать оцillки справедливоТ BapTocTi

класи активiв
та зобов'язань,

оtlirtеtlих за

справедJl ивою
варr,iстю

l piBeHb
(Ti, utо мають

ко,гирування, та

спостереlкуван i)

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

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

спостережуваними)

Усього

дата оцit-lки 31.12,19 з\,l2.20 3 l,l2.19 з\,12.20 зl,|2,19 з1.|2.20 з1.12.19 зl.|2,20

[овгостроковi
фirrансовi
iнвестицiт:
irlшi фirrансовi
itl вести цiт l8 220 14 07l |8 220 |4 0,71

,Щовгострокова
дебi,r,орська
заборгованiсть 49 

,71,7 бз 928 49 71,7 бз 928

lнша поточttа

,ltебiторська
заборговаtl icTb 6 6

7Щебiторська
заборговаtl icTt,

за розрахунка-
ми з tlapaxoBa-
ttих доходiв 6,14 561 6,14 56l

l-рошовi
коl]tти 10 з 10 3

15,



5,4, Рух активiв, що оцiнюlоться за справедллlвоtо llapTicTlo з викорltстанllярt вихiдlrих даIrlлх3-го рiвня iepapxiT

та нарахоВаних дохоДiв по позиках i вiдобРажае BapTicTb позик з врахуваl]ням премiТ або дискон.lу,Станом на 3 1. 12.2020 року диско", .ru"ou"ib 2 "l l5r". .р"..
Фонд створюс резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо виданих позик. Cr-attoivl на 3l гру:tня2020 рокУ резерВ пiд очiкуванi кредЙтнi збйткИ на сумУ u"дuп"* позиК Hapaxo'a}lo в cymri 67З тис. грн.
Фонд створюе рлезерв пiд очiкуванi. кредитнi збитки щодо заборговаltостi по вiдсотках за

:1jrl":]i ПроСтроченоТ заборгованостi по вiдсотках, У Фондi_uiд.уrrr-пЙ;;;;."" заборгованiс.I.1r повlдсотках, тому резерР.пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо забор"о"u"оari no'"io"or*ux станови.гь <0>.Керiвництво КомпанiТ 
"ва,кае, що ,а"еленi розкриття'лооо застосування справедливоТ BapTocTi едостатнiми, i не BBarKac, що за межами фiнанЁовоТ.rir"о.ri .-"r"nl", Оудr-rоо суттсва irrфор,чIацiящодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка мо)(е бути корисною для пор".,фuоriв qirra,1coB'oTзвiтностi.

б, Розкриття iнформацiii що пiдтверджус cTaTTi подаlli у фillансових звiтах
б.1. Щоходи
Фонд складас Звiт про фiнаrrсовi

кФункцiй витрат).

. Розшифрування доходiв i витрат за
piK та за2020 piK наведено в таблицi.

результати (Звiт про сукупнi доходи i витрати) за fulетодом

кфункцiональним призначенням) отримаllих Фон2lоtv за 20 l 9

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
вня lepapxll

залишки станом
на 3 1.12.2019p.

Придбання
(продакi)

Залишl<и cTatIoM
на 3 1.12,2020 р.

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
iншi фiнансовi
iнвестицiТ

1407 l +707 (Прибуток вiд змiнr.t
сп раведл и Boi' вартос.гi
частки у cTaTyTl]oМy
капiтал i)
- 4 856 (Збиток вiд змiни
спраl]елJI и Boi" BapTocTi
частки у cTaTyTtIoi\4y
капiтшri);

{етальна iнформацiя
ита у Примi.гцi 5.2.

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються мсФЗ l3 <Оцiнка справедл[tвоТ BallToc.I,i>>
Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ii балаtlсовоtо вар.гiст.ю

Фiнансовi активи i зобов'язаllня
Балансова вартiс.гь Справедлива вартiс.гь

з1.12,2019 з1,12,2020 з1.12.2019 з1,12,2020
!овгостроковi фiнансовi iнвестицii:
iншi фiнансовi iнвестицiТ 18 220 l4 011 18 220 14 0,1l
flовгострокова дебiторська
заборгованiсть 4911,7 бз 928 49,117 бз 928
!ебiторська заборгован icTb
за розрахунками з нарахованих
доходiв 674 56l 674 56l
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 6 6
Грошовi кошти 10 J l0 зпоточнi зобов'язання l8 466 21 769 l8466 2l ,l69

lб



Щоходи
Код
звiтy

2019 р. 2020 р.

Irlшi rhiHaHcoBi доходи р,2220 |2 646 22 626

Доходи вiд нараховагtих вiдсотк в по позиках 10 604 6,745

Доходи вiд нарахованих вiдсотк в по депозиту 5

Премiя по позиках l 082 2 1з7

Амортизаttiя нарахованого дисконry 955 lз,l44
Illuriлоход1,I р.2240 3 зб8 701

Д*ол" вiл лооuiнки фiнансових iнвестиuй з 368
,l0,7

Всього доходill: 16 014 23 333

Витрати
Код
звiтч 2019 р. 2020 р"

Адмiнiстративнi BIlTpaTи, t] т. ч. p.2l30 181 205

В и нагорода Kolvt пан iT з управл i t,tня активами l61 1,7,7

I]итрати на Ilослуги аудитора 8 l5

[]итрати на послуги баttку, д9позитарноТ уrэтal;oви 11 lз
B^pn." на itlшti послуги (iнtЬормацiйнi послуги) 1

(DillaltcoBi вIrтрати р.2250 10 680 11 639

дискоttт по позиках 1 0680 l0 966

6,1з

[нlпi вlлтрати о,22'70 929 4 85б

уцiьtка фi нансових iнвестицiй 929 4 856

Всього BIlTpaT: 11 790 16 700

(1.2. BllTpaтll

РозrлисРрування витрат Фонду за методом характеру витрат наведено в таблицi,

CTaTTi
матерlальtll витрати

2019 rr. 2020 р.

виtlла,ги працl вllикам

виплати сЬоttдапл

пJlатоIо
соцйо,rоaо забезпе,tеl{ня пов'язанi з заробiтною

амортизаLllя
ittшi витрати l81 205

I}сього Bt{TpaT: 181 205

6.3. ПодаT,ок на прибуток

Фонднемасвитратзподаткунаlrрибутокузв'язкузтим,щовiдповiднодопп. l41,6,1 п, 141,6

cr.. l4l Податttового nooanay УкраТни звiльняються вiд оподаткування кошти спiльного iнвесryвання, а

саме: коttlти, Bttecotti засновниками корпоративного фонду, кошти та iншi активи, залученi вiл

у.tасникiв itrституry спiльного iнвестування, доходи вiд здiйснення операцiй з активами iнституту

сгliльгtогО iнвестуванНя, доходи, HapaxoBalli за активаМи iнститутУ спiльного iнвесryвання, та iншi

llоходи вiд дiя,гtьt.tостi incr"Ty.ry aпiпопого iнвесryвання (вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi)

l1.1taTeltci, роялтi тошо).

6.4. Фiнансовi aKTllB1I, ulо оIlitlюtоться за справедлl|вою вартiстю, з вiдобраЖеIrIIяN|

результату в прибутках або збIlтках

у зв'язку з вiдсутнiстtо активllого ринку щодо 
. 
вищевк€lзаних товариств з обмеясеною

вi.ltповiлалЬлtiс,гtО 
"ruпоЙ 

rra з l . |2.202О р. ouin*u iнвестицiй за справедливо_lо вартiстю (частки у67
:r]Drl\l lv1,1/{(UI U

".,r:ryrnory 
капiталi товариств з обмех<еною вiдповiдальнiстю) вiдображеrlа в 3-ому piBHi iepapxti,

Станом на з l. 12,2020 року tla балансi Фонду не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiТ.

17"

[Iазва суб'скта господарюван tlя зl.r2.2019 зL.|2.2020

Ч".r-ц, .rrrуr""ллу капiталi ТзоВ кГал-Всесвiт> 2,765 9,7,7

Чr"r-" 
" 

стtrгчтному капiталi ТзоВ кЛьвiвське АТП-l4631) 12,701 9 бзз

Частка у статутному капiталiТзОВ ((С.] 2 "l54

18 220

з 46].

|4 07|Всього



6.5. Грошовi кошти
СТаНОМ На 31,12,2019 Р. ГРОШОВi КОШТИ за номitlальноlо вартiстю облiковувались tla IIоточljому

рахунку, вiдкритому в АТ кРайффайзен Банк Аваль> в cyMi 3 тис..рri..,:u'по.,.очному депози'1лому
рахунку, вiдкритому в АТ КБ кПриватбанк> в cyMi 7 тис, грн.

СТаНОМ На 31,12,2020 Р. ГРОШОВi КОШТИ За номitlальною BapTicTto облiковувались Iia поточllому
рахунку, вiдкритому в АТ кРайффайзен Банк Аваль> в cyMi t тис. .p,i. .,:u по.'очl,ому депозl.t,,.I,Iому
рахунку, вiдкритому в АТ КБ кПриватбанк> в cyMi 2 тис. грн.

за даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюсться рейтинговиlчI аген.гством, яке BLleceHe доЩержавного ресстру уповновa)кених рейтингових агентс],в нкцпФр, АТ кРайф(lайзеtl Банк дваль>ма€ кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAAA (бiльш детальгtий аttалiз наведе}Iо у примl iтцi7.з.l).
За даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинговиIчI аген.гст.воN', яI(е Btlece'e до!ержавного ресстру уповновilкених рейти}lгових агентств нкцпФр, А1, кБ кГIриватбаtIк> l\1aСкредитний рейтинГ iнвестицiйНого рiвнЯ uaAA (бiлЬш дет€Lпьний аllалiз 

"u..д.*,о у приплiтцi 7.з.l ).

б.6. Фiнаrlсовi активи, що оцiнlоються за аморт}lзоваtiою собiвартiстю
Станом на 3 1. 12.2020 року еквiваленти грошових коштiв:
- на суму 2 тиу, грн. утримуються у виглядi банкiвського Ilоточного депози.l.у в д'Г КБ<Приватбанк> згiдltо !одатковоТу.о!" ло flоговору М ЗZОВОо вiд l0. l2.20l9 року. Строк поверljеlIнявкладу l4 березня 202I року;
Грошовi кошти на поточному депозитному рахунку розмiщенi у баltку, яtкий с надiйним.
за даними рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюеться рейтинговиIчl агентством, яке Btlece'e доЩержавноГо реестрУ уповновa)I(ених рейти}IговиХ агентств нкцпФр, даниЙ банк мас креди].ttий

рейтинг iнвестицiйного рiвня uaAA (бiльш дет€rльний аналiз }lаведе}lо у примiтцi 1.з.1). Кредл.r,гttийризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк ро.riщ"i,r,о KoLrlTiB nu nb..ou,,oryдепозитному рахунку е короткостроковий (до 3-х мiсяцiв) з моrкливiстю tцодеII11ого поверlJеllнякоштiв за бажанням, очiкуваний кредитний iбиток Фондом визнаний при оцiнцi цього tpiHallcoBoгoактиву становить <0>.

б.7. {ебiторська заборгованiсть

31.12.2019 3|.l2.2020
ловгострокова деОlторська заборгованiсть 49 ,l 

17 64 60l
!ебiторська заборгова" i.r" .а рЪфа"у*Йil"Т
нарахованих доходiв нарахованих доходiв 674 56lнша поточна деб iTopcbKa заборгован icTb 6
,Jчlкуванl кредитнl зОитки щодо дебiторсько
заборгованостi

(673)
;UBa BapTlcTb всього: 50 397 64 489

ЩoвгocтpoкoвaдебiтopськaзaбopгoванiстьФoндy.йuou.'"",.""дu,,"ffi
премiтта нарахованого дисконту на суму виданих позик) а саме:

Станом на З 1.12.2019 р.
- ТзоВ кГал-Всесвiт> видано позик на суму 18 550 тис. грн,, нараховано премitо - 477 тис. грtl.,- ТзоВ кЛьвiвське Атп_146З1> видано позик на суму 20 44g тис. гр1-1., нараховано дискоFl,г -8 072 тис. грн..
- ТзоВ KC,L!.> видано позик на суму lв з4,7 тис. грн., нараховано дисконт - З4 тис. грн..
Станом наЗ1.12.2020 р.
- ТзоВ <<Гал-ВсесВiт> виданО позиК 1а сумУ 24 4о5 тис. грн., llapaxoBa}{o дискоllт - 95 l r.ис. грн.,нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки-на суму - 244 iиi. гр'н.,
- ТЗОВ <ЛЬВiВСЬКе АТП- l46З 1 > ВИДаНО Позик на суму 22 5З4 тис. грtl., нараховано дисl<онт - 92зтис. грн., нараховано резерв пiд очiкуванi r<редитнi збитки 

"u 
суrу - 225 тиJ. грн.,

- ТзоВ (С,LД,) видано позик на.суму 2о з,l,| тис. грн., нараховано дисконт - 84 l тис. гр1-1.,нараховано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки на суму - ZO+ т"с. ipH.
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flебiторська заборгованiсть.за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31,12,2019 р,

складасться з нарахованих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 6'14тис, грн, а саме:

- ТзоВ <Гал-Всесвiт> нараховано вiдсоткiв на суму 269 тис, грн,,

- ТзоВ <Львiвське дтп-l46з l) нараховано вiдсоткiв на суму l73 тис. грн.,

- ТзоВ кС.l.Д.> нараховано вiдсоткiв на суму 232 тис, грн,

flебiторська заборгованiсть.за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 31.122020 р,

скдадасться з нарахова}lих вiдсоткiв за виданими позиками на суму 56l тис. грн, а саме:

- l'зоВ <I-ал-Всесвiт> нараховано вiдооткiв r.ra суму 204 тис. грн.,

- ТзоВ кЛьвiвсьt<е дтп-l463l) нараховано вiдсоткiв на суму l87 тис. грн.,

- ТзоВ (С.I.Д,) нараховано вiдсоткiв на суму l70 тис, грн,

ItIша поточна дебiторська заборгованiсть Фонду е коро,гкостроковою. ,Щебiторська

заборгованiсть Фонду не мас aЬб".п..raпня. Фонд проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику

з використанrtям iндивiдуального пlдходу до контрагента,

Iнtла поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 р. складасться з розрахункiв за

депозитарнi послуги та виl{агороди КомпанiТ на суму б тис, грн,

Станом rla З l грулrя2020 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдсутня.

станом на з | грудня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншот поточнот

лебiторськоТ заборгованостi становить <0>.

6.8. B.пaclllll:i капiтал
CTatloM на 3l.|2,20|9

Структура власного капiталу:
31.12.2019 3|.|2.2020

Заресстровани й (пайови И) дзлцзд l50 000 1 50 000

llеtэозllодiлен ий прибуток 30 016 зб 649

Ilеоплачеttий капiтал _50 546 _50 546

Вилучений капiтал -79 з09 -,l9 з09

всього trласlr rlй tсапiтал 50 161 56 194

6.9. Торгов€ЛlrIlв та iнша кредиторська заборгованiсть

31.12.2019 3|.l2.2020

l(релиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги l J

l t tша кредиторська заборгован icTb l8 465 21,166

I}сього кредиторська заборг9вапiсть 18 466 2| 769

Зl.|2.2019 р. складасться з

р. та З 1J22020 р. заресстрований капiтал сruIадав 150 000 тис. гр}r.

Itрелиторська заборговагtiсть за товари, роботи, послуги станом

заборгованост,i за депозитар}ti послуги tla суму l тис, грн,

Ittt-l-ta креllитоl]ська заборгованiстЬ складастьсЯ з заборгованостi за iMeHHi iнвестицiйнi

серr,и(liкатlл на сумУ lB 465 тис. грн., а саме: !,ума I. М. насуму lб 656,ис, грн,,ТзОВ кГал-Всесвiт>-

t з00 тис, .pn., i.бВ кГал-Щiкой) - 500 тис грн., переплати по нарахованих вiдсотках по позиках

ТзОВ кГаll-Всесвiт> на суму 9 тис. грн..

I(релиторська заборговаrIiсть за товари, роботи, послуги станом.з\,|2.2020 р. скJIадаеться з

заборгованостi за депозитарlli послуги,u. auбop.oBaHocTi no оинагородi перед Компанiею rra суму 3

складасться з заборгованостi за iMeHHi iнвестицiйrli

ffума l. М. на суму 2б 466 тис. грн,, ТзоВ кГал-Всесвiт> -

тис. грн.

lttшlа кредиторська заборгованiсть
серr,и(liкати на суму 2l '766 тис. грн., а саме:

l 300 тис. грн.,

I{релиторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiолу носить

ввa)касться простроченоlо.

поточний характер i не

6.10. Звiт про рух гроrшовl|х Kolпr,iB за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.

Звiт про рух грошових Kot1-1TiB за гrерiол з 01.01,2020 р. по 31.|2.2020 р. складено за вимогами

l9.



мсБО 7 кЗвiт про рух грошових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкриlJасться iнфорiчrацiя
про ocHoBHi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових KotlTiB tla 1lеl-го-основi. У звiтiвiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйноТ та неоперацiйrrоi (iнвестицiйноI та фiнаrrсовоi.)дlяльностl.

Операцiйна дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайноТ дiяtльностi, сума якогоскоригована на амортизацiю необоротних активiв, витрати гtа оплату працi п.р.о,iuф, .'nu.yподаткiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iHr-ui *"rpur".
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це пРиДбання,u продпп,, необоротrtих активiв, у TofuIy числi аt<.t.ивiввiднесених до довгострокоt]их, та поточних фiнансЪвих iнвестицiй, витрати rra придбаtlня оборо.гttихактивiв, iнших вкJIадень, що не розглядаються як грошовi .кui.-еп..и, 

"й;;";i вiдсоr.ки та ливiдеttди,отримання та погашеtl}lя позик,
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що маJIи мiсце в резуrrы.атi

:Yi:ll l*:T 1аПеРiВ, 
Викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов,язаrtь за борговими

цlнними паперами.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйноi дiяльностi за перiод з 0l .0 | .2020 р. по з l,12.2020 р.становить - l96 тис. грн. (витрачання), за перiод з 01.01.20l9 р. по 31,12.2Ol9 р. станови.гь - l8з т,ис.грн. (витрачання).
Рух коштiв

I^.ж{T:T :::|1iй"оТ дiяльностi у звiтi про рух грошових KoLrtTiB (за лрямим
вlд

Чистий
01.01.2020 р.
зl,l2.20|9

рух грошових
по 3 1.12.2020
:тановить -З97

коштiв вiд не

р. ста1-Iовить

Чистий
01.01.2020 р.
з1.12.2019

рух грошових коштlв вiд не
по 31.12.2020 р. стаtlовить -

l00

надходження грошових коштiв в cyMi l0 тис. грн..
Грошовi потоки в itlоземнiй валютi вiдсутнi.

6.11. Звiт про власний капiтал за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р,
облiк заресстрованого (пайового) капiталу, нерозподiленого прибутку та tlеоплаченого капi.t.алуздiйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства Украiirи. BapTicTb Ътаl.еИ власFIого ка1-1i.галу, якавiдобрах<ена у звiтi про власний капiтал вiдповiдас бапuнсу 1зuirу про tРiнансовий стаrr) Фонду:
Зареестрований (пайовий) капiтал станом наЗ1.12.2'0i8 р. с.галlовить l50 000 тис. грн.Нерозподiлений прибугок станом на 3 l. l2.20l8 р. станови ть 25 .792тис. 

грн.
Неоплачеrrий капiтал станом на З l. l2.20l8 р. становить (50 546) тис. грн.
ВилучениЙ капiтал станом Ha31.12.2018 р. Ьтановить (79 309) тис. грн.
Власний капiтал cTaIloM Ha31.12,2018 р. становить цS'gзl тис. грн.
Чистий прибугоК за перiоД з 01.01.201Ф р. по 3 1.12,2ol 9 р. станов ить 4 224 тис. грн.

по 3 1.12.2020 р,
З1.12.20l9 р. с

20

методом) вiдобршtений наступним чином:

Стаття Код 01.01.20l9-
з 1.12.2019

01.01.2020-
зI.12.2020

Витрачання на оплату товарЪ7ББЙ. пББ*)
р.З095 4
р.З 100 -l86 _ l95Iншi витрачання
р.З l90 l l

Jryx кOштlв вц операцiйноl дiяльlлостi р.3195 -183 -t 96

становить -397 тис, гоtr. (tlи

Стаття Код 01.01.2019-
з 1.12.2019

01.01.2020_
з 1.12.2020

p.32l5 l l зв8 6 849
р.З255 l 846

DиIрачання на надання позик р.З2"l5 -9 9з9 -9 9,70
lryx кOшr'lв I]ц ltIвестицlйноI дiяльностi р.3295 -397 -3 12l

становить - lU0 тис. гDн. (налхолжен

Стаття Код 01.01.2019-
31.12.2019

01.01.2020_
31.12.2020

р.З340 l00 3 8l0
р.3390 -500

руi, rtum,1,1rt вlд ФlllaHcoltol дlяльllостi р.3395 100 3 310

Iншi надходження

Iншi платеяti



Зареестрований (пайовий) капiтал станом на 3 1 .1 2.20 1 9 р. становить l 50 000 тис. грн.

Нерозполiлений прибугок станом на з l . l 2,20 1 9 р, становить 30 0 l б тис. грн.

Неоплачений капiтал станом на з l. 12.2019 р. становить (50 5а6) тис. грн.

Вилучений капiтал станом на з 1.12.20l9 р. становить (79 309) тис. грн.

ВлаilrиЙ капiтал cTa'o* на з1.12,2019 р. становить 50 16l тис, грн.

Чистий прибуток за гlерiод з 0l .0l .2020 р. по 3 1 , 12,2020 р. становить 6_633 тис. грн.

Заресстрований (пайовий) капiтал станом наЗ1.\22020 р. становить 150 000тис, грн.

Неоплачений капiтал станом на31.|2,2020 р. становить (50 546) тис, грlл,

Вилучегlий капiтал станоМ наЗ1,|2.2020 р. становить (79 309) тис, грll.

НерЬзполiлений приброк станом на з 1 , |2.2020 р. становить зб 649 тис. грн.

Власний капiтал cTarIoM наЗ]l,12,2020 р. становить 56'794 тис. грн.

7. Розкрlrт,гя iltшоТ illформашii

7.1 YMoBHi зобоll'язаtlня.
7.1.]. Cyr)oBi tlозовu

Проти Фонду в звiтному перiолiв не було подано судових позовiв. Керiвниuтво КомпанiТ вважае,

,rro Фоriд ,,. по,,".ъ iстотних зб"rоiu, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створюв€UIися,

7. I. 2, о tl oDo п1 K))Bat r l ut

внаслiдок ttаявностi в укратнському податковому законодавствi положень, якi до3воляlоть бiльш

t,tiж одиrl BapiaHT тлуr\4аченгlя, а також через практику, що скJIZIлася в нестабiльному економiчному

середовиLtti, за якоТ податковi органи довiлiно тлумачать аспекти економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо

гtодатковi органи пiддалуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва. Компанiт

eKottoMi.tHoT дiолоноЙi'Ьопду, ймЬвiрно, що Фонд змушений буде сплати,ти додаткОвi пОДаТКИ,

rllтрафи та пенi. Така невlлзначенiсть йоr,,. 
"пп"пути 

на BapTicTb (liнансових,iHcTpyMeHTiB, втрати та

р".Ърu" lliд згrецiне[l}lя, а TaKo)I( на ринковий piBeHi цiн на уiоли. На лумку керiвництва ItомпанiТ Фонд

сплатиВ yci податкИ, томУ (liHaHcoBa звiтнiстЬ не мiститi резервiВ пiд податковi збитки. Податковi

звiти Mo>l<Y,ro п"р..пrДur"Ё, uiдпОвiдгtимИ податковиМи органамИ протягоМ трьох poKiB,

7,t,З, Спlllпittь tt.oBepttettttл r)ебittлорськоi заборzоваttосtллi tlta itltuux r|iHattcoBtlx oKttlttBiB

внаслiдок ситуацiт, яка склаJIась в ekoнoMiui Укратни, а також як результат екоltомiчнот

гtестабiльгtостi, що .ппЫо.о на ДаТу балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за Txtlbolo балаttсовою вартiстю в ходi звичайнотдiяльностi Фонду,

ступirrь повернеtIня активiв у значнiй Mipi зале_lкить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза

зо'оlо nonrpon*o 
'Фо,1лу. 

Ступilль повернення дебiторськот заборгован_остi Фонду визначаеться на

гriдставi обстав1.1t.l .,.u i,.,q,Ьрruйт, ooi 
'-,ur*r,i 

lla даry балансу. на лумку керiвництва компанiт, в}тходячи з

tlаявних обставиtl та iнформашiт, кредитtrий ризик для фiнансових активiв Фондом визначений як дуже

tlизький, тому кредиrп"й зб"rок не був виiнаний при ouiHui цих активiв. Врахову.lочи той факт, що

поточна дебiторська заборгованiсть Ъуле no.ure*,b у.2020 року, а строк_розмiшення коштiв на

деIlозитrlоМу рахункУ с короткостроковий (3 мiсяui), очiкуваний кредитниЙ збиток Фондом визнаний

при оrriнцi цього фittансового активу становить к0>,

Враховуtочи той факт, шlо довгострокова дебiторська заборгованiсть буле погашена у 2021 роцi, i

беручи до уЪu." нестабiльну економiчф ситуацiю в YKparHi, в т, ч, пов'язану з COVID-I9, Товариство

c'Bopt4Jlo резерв очlкуваних кредитних збитйв на суму Ъаборгованостi за видаtIими позиками в розмiрi

673 Trlc. грн.

7.2 Розкрlл'гтя illформацiТ про пов'язаtli сторони

f{o пов'язаttих cTopiH ФогlдУ HaJle)I(aTb КомпанiЯ та юридичНi особи - резиденти, корпоративнi

IIl)aBa яких облiковуються в Фондi.

l{омпаlliя та, зокрема, iT керiвник, мае вплив на Фогtд внаслiдок виконання функrriй з.управлiння

ак,гивами та органiзачiт дiопопостi Фонлу, Прямi родичi керiвника Компанiт пов'язаностi не мають,

Протягом звiтного перiолу здiйснювал".о оп.рuцiТ з нарахування винагороди КомпанiТ у cyMi |'77 тис,

грt|. та проведеtIня оплати виllагороди ItомпаrliТ на суму l68 тис. грн,

2|"



7,3. Щiлi та полiтиклl управлiння фiнансовиIчrлl ризлrкарrl,t
управлiння ризиками_мас першочергове значенllя для l]еде}lня бiзнесу (Dонду ic ваlttллtвимелементом iT дiяльностi, Полiтика управлiння ризиками сконцентрована ]la tlепередбачуваrtостiфiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмIзацi, поr"riiи""- негативного впливу на фiнансовi показнl.tкиФОНДУ, ОПеРаТИВНИй i юридичний контроль мас ,,u ,Ъri-'ru;;;;;;;;;;"'"*,-.n,u. срункtliонуваllнявнутрiшньоТ полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiI операцiйних i юридичних ризикiв.Керiвництво КомпанiТ визнае, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з фir;ансовиruи ризикаiчrи i вар.гiсr.ьчистих активiв у нестабiльному ринковому ..р.доu"йi Mo)l(e суттсво змiнитись унаслiдок впJ|ивуСУб'еКТИВНИХ ЧИННИКiВ Та об'сктЙ"""* 

"""""KiB, вiрогiднiсть i""o;;;r;; впливу яких заздалегiдь

ffi:*ТiЯН1;:,;;}"#ИВО, !О ТаКИХ фiНансових ризикiв "И;;;;;;едитний ризик, риrrrсовий

полiтика з управлiння ризиками opieHToBarla на визllаtlення, аналiз iуllравлiнrlя ризикаNlи, зякими стикаеться Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а тако)к постiйний моlliт.орttлtг заpiBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обмелtеtrь rо nori.",i" i";".;i;;,;I ризикаNIи,управлiння ризиками керiвництвом Компанii здiйсtlюсться на o"r,oBi розугчtiнняt гlриtlиllВИНИКНеННЯ РИЗИКУ, КiЛЬКiСНОТ ОЦiНКИ йОГО можливого вгIливу на вартiс,гь чис.гих aKTltBiB r.aзастосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

7, 3. I. Kped ttпtlt tt й р пз ltK
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeH.' не зN,lо)кевиконати зобов'язання i це буде причиною виникнення сРiнансового .б"rпу iншоi'сторони. Кредlи,гttийризик притаманний таким фiнансовим.iнструментur, on пото.tнi .о д"'оr"rнi рахунки в баrtках,дебiторська заборгованiсть (гт.ч. позики).
основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду с оцiнка кредитоспромоя<tIос.гiконтрагентiв, для чого використовуютьсо пр"д"rпi рейтинги та-будь-яка iнша доступrtа iн(lормrацiящодо ix спроможностi виконувати борговi .obo"'".u"'"r. 

--

Станом на З1.12,2020 р. кредитний ризик по фiнаtlсовим активам, що оrliнюtоr,ься заамортизованою собiвартiстю, е низьким, що пiд.""рд)куеться чинникаjчIи, яtкi Bpaxo.ylo'b специфiкуконтрагентiв, загальнi економiчнi умоl]и та оцiнку on пъ.оч"ого, так iпрогнозного напрямкiв зрrittиумов станом на звiтну дату.
Щоdо dепозumiв
при визна,Iеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi еквitзален.гit] гроtllовихкоштiв, розмiщених на депозитному paxy'ny Ь АТ КБ кПриватОаЙ,iлОупи ,ip'a*o*a"i, в гlершу 

'ергу,данi НБУ, Вiдповiдно до цих даних складаються рейтинги банкiв. Зu дuri,ir" рейтлtllгу надiйtlос.гiбанкiв, що здiйснюеться рейтинговим агентством, яке внесене до flерлсавlлого ресстру уповноI]а)I(еllихрейтингових агентств нкц|IФр (https://www.,r;r;..;;;.uJruting-ugencies/ 
) дl," кБ кПриватбанк) маеКРеДИТНИЙ РеЙТИНГ iНВеСТИЦiйНО.о pi"n" uaAA (http:ЙtunJurc-r""ti,r;.bir;sz'rI_pгivatbanK 

;"
. 02 грудня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства кСтандарт-Рейтинг> t-lрtlйняврlшення про оновлення кредитного рейтингу АТ КБ кПриватбанк> ,ru 

"оцiо"r,rlьIlоlо шкiцоlо наPiBHi uaAA, ПОЗИЧаЛЬ""П ЙО ОКРеМий'бор.о"ЙИ i,r.rp;r;;; з рейтингоп,l uаАА характеризустl,ся /1у)кевисокою кредитоспромоrкнiстtо порiвtlяно з iншимЙ'украТнськиr" по."чu'о"иками або борговимиIнструментами, Знаки <*у,lп (-) позначають промiя,"rй фйr""говий piBeHb вiдносllо основного рiвня.Стабiльний прогноз вкilзус на вiдсутнiсть на поточний момент передумов для змlни реитингу протяI,омроку.
Враховуючи проведений аналiз, кредитний ризик визначений Фондом як ду)I(е rtизький,ВРаХОВУЮЧИ Те' ЩО T.PMiH РОЗМiЩеННЯ ГРОШОВИХ КОштiв на депозитах до 3-х мiсяrцiв i с pIorl<лttBic,l.bщоденного поверненtlя коштiв з поточного депозиту, сума збитку.iд,п"цiri"r,,.,, ."."ouetla на piBtli0%.

Щоdо попlочнuх paxyttKiB
ПРИ ВИЗНаЧеННi РiВНЯ КРеДИТНОГО ризику фillансового активу у вигля2li eKBiBa,TeгlTiBгрошових коштiв, розмiщених на пото,tному рахунку u аТ пГаИqlайзеll Ou*in iq"uno> були BpaxoBatti, впершУ чергу, данi FIБУ, ВiдповiднО до циХ даниХ скJlадаютьСя рейтингИ баrrкiв. За даttирlи рей.l.ингуНаДiЙНОСТi баНКiВ, rtlo ЗДiйСНlОеТЬСЯ Рейтингови" u.""rar"oM, яке Bllece}le до. /]ержав.1ого реес.груУПОВНОВa'КеНИХ РеЙТИНГОВИХ аГеНТСТв НК-{ПФР (https://wwr"rr;;;;;;,iJrut,ng-ogencies/) дткРайфайзен банк Аваль> 

. 
мае 

_ 
кредитний р"й."".t iiвестицiйного рiвня (traAA http://slanclard-ratin g. Ь i/rus/rl_rаi ffаi zen -bank-ava l, -puoi;.
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l0 листопада 2020 року Рейтинговий KoMiTeT рейтингового агентства кСтандарт-Рейтинг>

прийняв рiшtення. про оновлення кредитt-lого рейтингу Дl крайфайзен банк Аваль> за нацiонЕtльноlо

tt]каJtою на plBl.|l uаддд. Пози.tальник або' о*р"rйй борговий iHcTpyMeHT з рейтингом uаддд

характеризуеться rlайвищою кредитоспроможнiстtо порiвняно з iншими укратнськими позич,шьниками

або борговими iнструментами. знаки (+) та (-) позначають промiжний рейтинговий pi":1,_i,a::_::"

оa,{оr"о.О рiвня. Стабiльний прогноЗ вказуС на вiдсутнiсть I{a поточний момент передумов для змlни

реi:4тиFIгу протя гом року.
Iltodo 11озLlлс

CTatloM гrа з l. 12,2020 року в активах Фонду с позики, що виданi ТзоВ кГал-ВсесВiт) iз TepMiHoM

tlоверl{ення 01,10.2022 pirt на суму 2! 405 тйс. грrr., тзов <львiвське дтп_146зl> iз TepMiHoM

rlоверllен}ля з1.12.202l piK гlа суму 22 534 тис. грrr., тзов кс.Iff. > iз TepMiHoM повернення31,|22021

piK на суму 20 377 тис. грн..

За результатами проведеного аналiзу, .враховуючи 
пiдходи ,u":,|11-":i-"л9опо' у межах системи

управлirtнЯ ризиками, оерiu""чruо компЬнiТ'зробЙлО висновок, що з дати первiсного визнання (видачi

гlозики) кредитний ризик позиччtльника не зазнав зростання i с низьким. Вiдсутнi факт.и, якi б свiдчили

про ризиl( невиконанtIя зобов'язання. Проте, беручи до уваги нестабiльну економiчну сиryаuiю в

YKpaTHi, в т. ч. nou'o.ui,y, COVl1-19, Товариство створило резерв очiкуваних кредитних збиткiв на

су*у заборговаtrостi за видаl{ими позиками в розмiрi 673 тис, грн,

fl,o захолiв мiнiмiзацiТ впливу кредитного ризику Фонд вiдносить:

- вста}jовлеllня внутрiшнього обмелсення обсягу дебiторськот заборгованостi в активах;

- диверсифiкаuirоструктуриактивiв;
- аналiз платоспромолtностi контрагентiв;

- здiйснення заходiв щодо недопУщеriня наявностi в активах Фонду прострочеrIоТ дебiторськоi

заборгованостi.

у Фоьrду лля вt;утрiшrlьот системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiI впливу ризикlв cTBopeнl:

система упраriлir,rгrя рй."ооr", внутрiшнiй аудит (контроль),

ФондвикорисТоВУснастУпнiМетоДиУправлiннякреДиТНиМИрИзикаМи:
. лiмiти rцодо боргоtзих зобов'язань за кJlасами фiнансових iHcTpyMeHTiB;

. лiмiти щоло боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

. лiмiти ulодо вкJl&д€ltl, у фiпuп.Ёui ir,.rpyr.nr" в розрiзi кредитних рейтингiв за

Гlацiонал bHoto рейти нговою шкuLпою;
. лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами,
7, 3, 2, Р tttt ков u й 1l tlз t,tK

Риtlковий ризик - це ризик того, tцо справедли.ва BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

q,i,'a""ooo.o iHcipyMeHTa коливаТимуться вrlаслiдок змiн ринкових цiн,Ринковий ризик охоплюе три

тиllи ризику: tнulий цitловий ризик, валtотний ризик та вiдсотковий ризик, Ринковий ризик виникас у

зв'язку з ризиками збиткiв, iy*ouna""* l(оливаннями цiн на акцiт, вiдсоткових ставок та вzulютних

KypciB, Фонд нара)катиметься I]a р"пйi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iншi

ф irraHcoBi i нструменти.

It,ttлиЙ цiгrовиЙ ризиК - це ризиК того, щО справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фittансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM *1'-*l 
11lикають

j,,uсл iлоп вiдсоткового ризику чи валlотного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненl вони

tIt]нlI}lками, харак.I.ерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або о"з:лyj]",та, чи чинниками, що

ВIIЛиВаюТl, ,ru u.l noiiOrli фiнансовi iнструмеrrти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку,

основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення

Ltiнового ризиl(у Фонд використовус дивер;ифiкачiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкпадення в

акцiТта iHbi 4,;nnHcoBi iнструменти з нефiксованим прибутком,

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb абl,уайбvтнi грошовi потоки вiд

сРittансового iHcTpyMerlTy коливатимуться внаслiдок змlн вaUIIотних KypclB,

валютtti ризики ви}lикаlоть у зв'язку з вололiнням срiнансовими i1l1учуентами, номiнованими в

iноземrtiй ва.дютi. Фоltд tle illBecTyc пойr" в банкiвськi д,по,",", цiннi папери.-та iншi фiнансовi

iпсrllу*е*rи rroMitloBalti в itлоземнiй Ba.lltoTi, тому не с чутливим до ваJllотних ризикlв,

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb ig:лу:.fJ,нi 
грошовi потоки вiд

(littаtlсового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок_ зу].1 рi:.1:-ч".iл,л,j:::::вих ставок, Керiвництво

КомпаrriТ усвiдомлюс, що вiдсотковl ставки мо)куть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фоttду,

тaK i tla aпрпоaдп"uу BapTicTb l]истих активiв,

)1



Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових c.l,altoк увисокоiнфляцiйному.середовищi, яке с властиви{ лля фitrаrrсовоi' .".r"rГ-Укра.l.ни, керiвttиц,гвоКомпанiiприйняло рiц9нlя не iнвестувати,у боргоui.ооЬuй.онtlя у ttацiональнiй валlоr,i з tPiKcoBaltotoвlдсотковою ставкою, Керiвництво Компанii'здiЙснlое монiторинг uio"ornou"* p"."niu та контролюе i.xмаксимzrльно припустимий розмiр, У разi зростання вiдсоткових ризикiв Фонд мае HaMip позбуваr,исяборгових фiнансових iHcTpyMeHTiB з бiкЬо"u,rо,о ;;;;;;оrо,о стаl]кою. Монi.гориrtг вi2lсо.гкових

:il'#T"#T,Tffiffi_|":1ý}";'il:-" ВПЛИВУ МОЖJ]ИВИХ ЗМiН 
"iд.о.по."* cl,at]o* на вар.гiсr,ь

Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики

iНфОРМаЦiСЮ НБУ, 9о"д u"Ъ""., *Ъ-оЬ,ру",оuu"о ,";;;,# .1;HL"i, ?;;1";- :T#Jl'i:i"i;j;процентних пункти, Проведений аналiз чутливостi заснований uo np".,y*";,rT;,;ro Bci iншi параме.гри,зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, inonuayu моrItливий вплиt] змiни вi2lсо.гl(овихставок на 5,5 процентних пункти на BapTicTb u"ar"* unr"ulo"Ooнoy.
Моrк,гlива змiна справедливоi 

"il]_:::i ..!1R.о."* фiнансових itlcTpyMer-rTiB з (liKcoBaHotoвiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтоtsаними грошовиI'и потоками за дilочоtо
friЖ::"#,,i.Ж,"лi;?rТ#:'" 

ГРОШОВИМИ ПОТОКаМИ У РаЗi ЗМiНи .lo."r-"r"i' ставки ,u й,п"",

7, 3. 3. Р ш uк лiкв iD Hocmi

ризики

ризик того, що Фонд матиме трудrlоuli гIри викоttаt,нi зобов'яl:заttь,зобов'язаннями, що погашаються tuляхом поставки грошоl]их *оштiв або

Ризик лiквiдностi -
пов'язаних iз фiнансовими
iншого фiнансового активу.

Фонд здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом_плаljуl]аtll,t.яl поточttоl'лil<вiдttостi. Фонд аtIа.ltiзустермiни платеrкiв, якi повiязанi з деьiторською заборгоьанiсrrо та iлIшими {liнансовими аl(тиI]ами,зобов'язаннями, а такоя( прогнознi потоки грошових коштiв вiд lte операцiйноi (iнвес.гицilirrоi)дiяльностi.

-ЁЩ#ilХ"lЖ.Жffi#Н:iilfiJtilН: 
за фiнансовими зобов,язаннями Фонду в розрiзi

з1.12.2019 з1.12.2020
7 2
7 2

0,00з% _0,00з %

Середньозваrкена
ставка

На 31.12.2019
Можливi поп"Бйй + 6,6Уо ПУНКТИ

На 31.12.2020
Можливi кол"ванн" + 5,5о/о IlУНкТи

l4,5oA

PiK, що закiнчився
3l грулня 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

I]iд 3
мiсяIцiв до 1

року

Вiд l року
до 5 poKiB

Бi.llьше 5
ptlKiB l]сього

Кредиторська заборгованiсть
затовари. роботи, послчги

l
I

lнша поточна кредиторська
заборгованiсть I8465 l8465
Всього

1 18 465 18 4бб
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PiK, що закiнчився
31 грулня 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

DокY

Вiл 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

Торговельttа та iнша
кDедитоDська заборговаtt icTb

з J

lttша поточна кредиторська
заборгованiсть

2L 166 2|,766

Всього 3 2| 766 2| 769

7"4" Управлilllrя капiталопl

Фонд розглядас управлiнtlя капiтчtлом як систему принципiв та методiв розробки iреалiзаuiТ

управлittських pi.rreHb,'пЬв'язаних з оптимrшьним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

TaKoI( забезпеченl-,", 
"qraоr"вгIого 

його викор""ruппо у лirпо"о"ri Фонлу. Ключовi питання та поточнi

рiш.lенtlя, ttlo unn"uu,oro на обсяг i струкryру кiпiталу, а також джерела його формування,

розглядаIотьсЯ управлiгtськиМ п.р.о"-оЙ. МЬханiз' управлiння капiталом передбачае. чiтку

no.runouny цiлей f завдань ynpuuni"n, капiталом, а TaKollc контроль за ix дотриманням у звiтному

пеlэiолi; уло.оог,-.ння методики визначеIlня й аналiзу викорисТання ycix видiв капiталу; розроблення

загал ьнот стратегiт управл i гlня капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюс огляд структури капiталу на кiнець кожl]ого звiтного перiолу,

при rrboMy проuол"ru.я аrrалiз BapTocTi капiталу, Ъоrо 
"rpyn 

ypa та моrкливi !1]_1l]л_Ii.л:::lо"i
отримаI|их висrtовкiв Фонд здiйснюс регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капlталу

uбЬ ,Рiнuпсування,.а TaKo)I( виплати диЬiдендiв та погашення iснуючих позик. Фонд може здiйснювати

регулlовання nun,rr.ty шJIяхом змiни структури капiталу. Систем.а управлiння капiталом може

коригуватись з урахуванI-1ям змlн в операrriЙноrу с.р"лоuищi, тенденuiях ринку або стратегiТ розвитку,

Управлiнltя капiталом q)оtlду спрямовано на досягнення наступних цiлей:

. збереп'и спромоItнiстЬ ФонлУ продов}куватИ свою дiяльнiсть так,

забезпечував дохiд для yqng,,"kiB Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

о забезпечити нале)кний прибутоI( учасникам Фонду завдяки

сDонду, lцо вiдповi/lаlоть рiвгlю ризику;
. дотримаtlllя вимог до капiталу, встановлених регулятором, l

(lугrкuiоlлувати в якостi безперервного дitочого пiдприемства,
дорiвнюс cyMi капiталу,Фонд ввая<ае, ш[о загаJIьна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться,

вiдображеного в балансi,

Склад власtIого капiталу на ДаТу фiнансовот звiтностi - 56'794 тис. грн.:

- Зареестроваttий капiтал (пайовий капiтал) _ l50 000 тис, грн,

- lJерозполiлений прибуток -Зб 649 тис. грн,

- Вилучеllий r<апiтал - (-19 309) тис. грн..

- I-1еоплачений капiтал - (-50 546) тис. грtл.

РозмiР заресстрованого пайового капiталу вiлповiлас вимогам, встановленим для пайових

(lоrrлiв.

I(оtлцегtцiсю збереlкенtля капiталу в Фондi е фiнансова концепцiя капiталу (капiтал е синонiмом

tll.tстих активiв або власr-tого капiталу, прибуток с збiльшенням фiнансовот суми чистих активiв за

rlерiо.п), О,пце, Фоl-rд здiйс,-,,о. упрuuпiнгiя капiталом, яке спрямоване на збереження спромояtностi

Фонду продовlкувати свою дirлопiсrо так, шlоб забезпечувати дохiд для учасникiв Фонду та виплати

iнlлим зацi*авлеt1им сторонам, Керiвниuтво Компанiт аналiзус BapTicTb капiталу та ризики, що

притамаttнi його складовим,
основttими }lормативFIо-правовими актами, що регулюють порядок визначення BapTocTl чистих

активiв itлститутiв спiльного iнвестування та порядок, строки подання та. склад iнформаuiТ про

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

Ьiдпоuiдr,о, рiшення I-IкLIпФР вiд 30.07.20lЗ р. М lЗ36 кПро затвердження_Положення про порядок

визtlачеl]t]я BapTocTi чистих активiв iнституiiв спiльного iгlвесryвання> (iз змiнами) та рiшення

1-1кцIlФР вiд 02.10.20l2 р. м l34З кПро затверд}I(ення Положення про порядок скпадання та

розкриття iгrформаrrii компанiями з управлiння активами та особами, що здiйснюють управлiння

щоб BiH i надалi

встановленню цiн на послуги

забезпечеltня здатностi Фонду

,)ý



активами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до I-Iацiоrrальгrот koMiciT зцiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).
BapTicTb чистих активiв - величина, що l]изFIачасться як рiзниця Milc cyMolo активiв itlcr.и.ly.l,y

:i::::" iНВеСТУВаННЯ 
З УРаХУВаННЯм ix ринковоi BapTocTi i розмiром зобов,яЙнь it'сти.гуrу сгtiльногоlнвестування.

Значення показника cTaHoN4 tlа
31.12.2019 р. 31.12.2020 р.

Сума активiв, грн.
68 627 l98,7l ,78 

563 з l9,6l
Сума зобов'язань, грн.

l8 466 l30.88 21 769 025,41
BapTicTb чистих активiв, грн.

50 lбI 067,8з 56 ]94 294,20

знаходяться у обiгу, од. 20 l45 000 20 l45 000
Номiнальна BapTicTb одного iнвестицiйного
сертисРiката, грн.

2,8l9з

BapTicTb чистих активiв Фонду в розрахунку гlа один iнвестицiйrIий сертифiкат виtца йогономiнальноi BapTocTi.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося первиl{ного розмiшlеtl1-1яl iнвестицiйllих сер.гиtРiка.гiв.Виллати учасникам (Ливiдендц; не здiйснювrulися.

Iнфор*tацiя tt,lodo склаdу mа розлtiру вumраm, якi вidшu<оОовуlопlься зсI paxy'ol{ cttcп,lttBiB Фонdу,Вимоги щодо скJ]аду та розмiру ""ipu.,,rKi _можуть буr" uiоrподованi за рахунок iнстит.уту спiльногоiнвесryвання, встановленi рiшенням НКI]ПФр вЬ lз.ов.zоl3 м l468 кПро затверд)i(е[lllяt llолоя<еtlняпро скJIад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунокл активiв ir,сrиrуту спiльllого itlвестуваttня>(iз змiнамИ), Так' максимulJlьНий розмiР винагородИ компагlii з управлiнНо un.."unr' венчурного (lо'ду,
розрахованоТ у спiввiдноlIlеннi до BapTocTi чистих активiв inci"TyTy .nin,,nb.o iгtвест,уваrtня, lje мо)кеперевищувати l0 вiдсоткiв середньорiчноТ BapTocTi чистих unr"riu iнсти.гуту спiльного iнвесryваttняпротягоМ фiнансового року' Iншi витрати (KpiM винагороди компанiТ з управлiння актиI]ами, подат,кiв .l.aзборiв, передбачеНих законоДавствоМ Укра;r'ни) не по"иннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньорiчноiBapTocTi чистих активiв iнститугу спiльнЬго iнвесryвання протягом фirоu"оuо.о року. Загальна сумавитрат, якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Ооiду за звjiниЙ п"рiЬл,;;;;. 204ggl,з.7 r.рн., в т.ч.сума винагороди компанii з управлiння активами - l lB ввl,зl грн. (щЬ .-uo,,. о,lо % вiд середпrорiчпоТBapTocTi чистих акгивiв iнституту спiльното iHBecTyBaHH";,iyra iнtлих витрат (оплата послуг баtlкiвськоl.установи, депозитарiю, аудитора) _ 28 l30,00 грн. (,rto 

"пruдuе 
0,05 % вiд 

"еред"rорiчноi'вартостi ч1,стихаКТИВiВ iНСТИТУТУ СПiЛЬНОГО iНВеСryВаНllЯ). Опке, .-uo rulporrip ви,грат Фоrtду вiдповiдають вимогамзаконодавства про дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування,

Iнформаtliя ulоdо вidповiОносmi розlиiру aKmttBiB Фонdу.uiнitпсutьttолlу обсяzу акпlttсliв.I]имогами ч.2 ст. 41 Закону УкраТни <Про iнститути спiльного 1nu..rynu,rnou вiд oj.oz.zo tz р. J\ъ 5080-VIвстановлений мiнiмальний розмiр активiв пайового iнвест,ицiйного фонду, i"й nou"rteH дорiвнюва.гиl250 мiнiмальниХ заробiтниХ плат У мiсячномУ розмiрi, встановленому зако}lом на де}|ь ресстраrlii.Фоlrлу(0б.07.2009 Р,-787 500 грн.). Розмiр активiв Ьопду.*uо* iB 563 тис. грl]., що перевищуе мittiмшьrtийобсяг активiв Фонду.

Iнфорлаацiя ulоdо iнвесmuцiйноi' полiпlltкu, Iнвестицiйна полiтика Фонду полягае в розмiщенlliкоштiв спiльного iнвестування Фонду в активи, скJIад та cTpyl(Typa яких l{e супереча'ь чи'llомузаконодавству i якi, на погляд особи, яка здiйснiоa упрuопiпня активами, забезпечують оll.гимальнеспiввiдношення мiя< ik дохiднiстю та надiйнiстlо. O."o""i 
"апрями 

iнвестицiйltоl'дiяльностi, ризики,що пов'язанi з iнвестуванням та обмеясення iнвестицiйноi дiяльностi Фонду t]изIlачаються йогоIнвестицiйною декларацiею.
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7.5. Подii пiсля дат1,1 Балаrlсу
Мiж датою складання та затверд)t(ення

вIIJIиllути на показlIики (lirraHcoBoj. звiтностi

['олова Правлiнltя

Головttирj бухгалтер

Затвердlкую:

Генермьt.tий директор
аудитор (сертифiкат АПУ cepii.A М 003519)

м.п.

фiнансовоi звiтностi вiдбулися подiТ,
Iy та економiчнi рiшення користувачiв.

якi б могли

Г. Ю. Баскiн

I. В. Наконечна

В. О. Озеран
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