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щодо pi,lHoT фiнаrlсовоТ звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного фонду
н ед и верси фi ко ва 1lого виду за критого ти пу <<Зелений ДВiР>о

ак.гиви якого перебувають в управлiннiприватного акцiонерного товариства <<компанiя з управлiння активами
<<Карпати-iнвест)> станом на 31 грудня 2020 року

А dp е с atlt ау d uпоор с l, ко z о в 1,1c н о в ку;
FIацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку,наглядова Рада ГIриватrrого акцiонерного товариства <<компанiя з

управлirrня активами <Карпати-iнвест>>.

I. Звiт з аудиту фiнансовоi звiтностi
ДJ,лl ка iз з асmер е}rcе ннял|
Ми прове ли ауI\ит фiнансовоТ звiтностi Пайового венчурного iнвестицiйного

фонду недиверсифiкованого виду закритого типу <зелений двiр) (надurriФонд), що складаеться зi звiту про фiнансовий стан ФоН{У станом на З 1 грудня2020 р,, i звiту про сукупций лохiд за 2020 piK, звiту про змiни у власному капiталi
за 2020 piK, звiту про рух гроttlових коштiв за 202О piK та примiток ло фiнансовоiзвiтностi Фонлу, вклIочаючи стислий виклад значущих облiкових полiтикФонду.

LIa r-rarrrY Д}мку, за виняТком впливу питання, описаного в роздiлi <основа
для l1умки iз застереженням)) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаетъсявiдображае достовiрно, в ycix суттсвих аспектах фiнансов ий станФонду станомна 3l грудня 2020 р, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, щозакit{,tився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоiзвiтностi (мсФз) та вiдповiдас вимогам законодавства Украiни, що регулIоспи,гання бухгалтерського облiку та cPiHaHcoBoT звiтностi.
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Основа dля dумкu iз засплuр*rп,rr"*
ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ /tiяльнiсть ФОН!У була збитковою. витрати Фон!у,якi пов'язанi з дiяльнiстю Фонду, були обов'язковими (послуги аудитора,послуги бiрх<i, послуги зберiгача та iH.). Враховуrочи це ФондоМ було недотримаFIО норМ п. l0 ПоложеннЯ прО склаД та розмiР витрат, щовiдшкодовуIоться за рахунок iнститутiв спiлъного iнвестування, затвердженого

рiшенriям нкLtпФР вiд 1з.08.201З р. М 1468, заре€стровано в MiHicTepcTBi
юстицiТ УкраТни 0з.09.201З р. за }Jb l5lбl24О48: сума витрат 

"ni 
ulд.п;;;;;;r"."за рахунок активiв ФондУ (2l 210,00 грн.), перевищуе 5 % середньорiчноi

BapTocTi чистих актиlзiв ФондУ протягом фiнансового РокУ, яка становить-196 241,42 грн.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,аудиту, огляду, irlшого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi вякостi наt{iональних згiдно з рiшенням Аулиторськоi палати Укратни вiд08.0б.20l 8 р. JVs Зб l, зокрема Мiх<народних стандартiв аудиту (МСД) 700(перег,тlянутий) "Формування думки та складання звiту щодо фiнансовоiзвiтностi", 7об (переглянутий) "пояснювальнi параграфи та параграфи з iншихпитань у звiтi незаJIех(ного аудитора", а також Рiшення Нацiональноi koMicii зцiнних паперiв та фондового ринку (НКЩпФр) ''Про затвердження Вимог доаудиторського висновку, що подаеться до НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiТ про результати дiяльностi iнститутiвспiльного irrвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) таКОМПаНii З УПРаВЛiННя активами" вiд 11.06.201з р.м 991. нашу вiдповiдальнiсть
ЗГiДНО З t{ИМИ СТаНДаРТаМИ ВИкладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора зааулит tPirraHcoBoi звiтrlостi> нашого звiту.

МИ с незаJIе}книмИ пО вiдношенню до ФоНЩУ згiдно з Мiжнароднимкодексом Етики Професiйних Бухгалтерiв, включаючи мiжнароднi стандартиIlезалежностi' Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (<кодексРМСЕБ>) Та еТИЧНИМИ ВИМОГаМИ, застосовними в yKpaiHi до нашого аудиту
фiltансовот звiтностi, а також викон€lJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цихВИМО. Та КОДеКСУ РМСЕБ. МИ ВВаЖаемо, що отриманi нами аудиторськi
докази с достатнiми i прийнятними для використання ik як основи для нашоi
думки iз застере)tенням.

СУ m mеВ а Н е В u3 П аЧ е Н ic tlt Ь, lцо сmо су€mь ся б ез пер ер в tto спli d iял ь но cmi
звертасмо увагу на ситуацilо щодо майбутньоi невизначеностi, пов'язаноI iз

у
Вuкорltспlаttня шекспlу у цiло,tlу iбо у ob"ru,,; ;;;;;;;";";;;;;l:3|!r""ii;ir'":!i.



ПI]IФ кЗелеttttй dBip> ПрАТ КУА кКарпаmu-iнвесmll

t "l;";;;;;;-;;;; 
^;;i;' ;справедливоIо BapTicTlo, Вплив такот майбутньот невизначеностi наразi немо)ltливо оt{iнити, Нашу Думку щодо достовiрного вiдображення фiнансовоiзвiтностi, за винЯткоМ впливУ питання' описаноГо в роздiлi <оснОва для думки iззас,гереженням)) нашого звiту, iз врахуванням зазначеноi невизначеностi не булозмiliено"

Iнша iнформацiя
НаШа ДУМКа ЩОДО фiНаНсовоТ звiтностi ФОН{у не поширюетъся на iншуiнформаЦiю i мИ не робиМо висFIоВок з будЬ-якиМ piBHeM впевненостi щодо цiсiiНШОТ irrфОРМаЦiТ, Система бухгалтерського облiку Фонду с адекватною. уФонД ЗасТосоВУIоТЬсЯ ПроцеДУри внутрiшнього контролю (аудиту). система

управлiння ризиками ФОНДУ е прийнятною.

Ключов i п uпхання ауd umу
клtочовi питання аудиту - це питання, що, ца наше професiйне судження,були rrайбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi запот,очний перiод, L{i питаrrня розгля далися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоIзвiтностi ФондУ в цiломУ та при формуваннi думки щодо неi; при цьому ми неВИСЛОВЛЮеМО ОКРеМОТ ДУМКИ ЩОДО ЦИХ ПИТань. KpiM питань, викладених у роздiлi<основа для думки iз застере}кенням)), ми визначили, Що немае iнших ключовихпи,гань аудиту, iнформацirо щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

вidповidшtьнiспоь управлiнсько?о персоrtолу mа muж, ко?о наdiлеttо
ttct йв uшquм ч повново.Jtсенltя, за фiнансову звimrtiсmь

управлiнський персонал Фонлу несе вiдповiдальнiсть за складання iлостовiрr{е подання фiнансовот звiтностi вiдповiдно до МсФз та за таку системувнутрirtrнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною длятого, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвихвикривJlеt-tь внаслiдок шахрайства або помилки.
при складаннi фiнансовот звiтностi управлiнський персон€Lл Фонду несеВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За ОЦiНКУ ЗДатностi ФОНДУ продовжувати свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуIотьсябезперервнос,гi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
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\,правлiнський персонаJI або плану. ri-"Цу".r, ФОНД чи припи нити дiяльнiстi,
або не мас iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено наЙвищими повноваженнями у ФондI, несуть
вiдповiдальtliсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ФОНЩУ.

вidповilальнiсmь ауdumора за ауdum фiнансово.i звimносmi
Наrпими цiлями € отримання обгрунтованоТ впевненостi, що фiнансовазвiтнiсть ФондУ у цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок

шахрайсТва абО помилкИ, та виПуск звiтУ аудитора, ЩО мiститЬ нашУ Д}Мку.
Обгруr-rтоваI{а впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, щоаудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттсве викривлення, коли
воно icHyc, Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
очiкуеться' вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, щоприймаються на ocHoBi цiет фiнансовот звiтностi Фонду.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усъого завдання з
аудиту. KpiM того, ми:

- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовоiзвiтностi ФондУ внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й викоtлуемо
аудиторСькi процедурИ У вiдповiдь на цi ризикИ, а такоЖ отримусмо аудиторськi
докази, Ulo с достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашоi
,]уI,Iки, Ризик невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,
нiж для викривлення вI-Iаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходами внутрiшнього контролю;

- отриМуемО розумiннЯ заходiВ внутрiшНьогО контролЮ Фонду, щостосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не Для висловлення думки щодо ефективностi системи
BHyTpi шнього контролю;

- оцiнtосмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ФондУ та
обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених
r,правл i нським персоналом;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОСТi ВИкористання управлiнськимперсоналом ФоНlУ припУщення про безперервнiсть дiяльностi як основи длябухгалтерського облiку т,а, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимоВИСНОВОК, ЧИ icHYc СУТТСВа I{еВиЗначенiсть щодо подiй або умов, що може

Текспt tlboeo doKyMettпly пiбю,rlоuлrпо Аййй;Б фiрrою "УкрЗахidАуdum'', 20.01.202lBllKopltcttlaпHя mекспlу у t,liло.му або у ч'аспtut,i dui пurоrовоi'зеоdц не dозволяепlься,
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поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ООНДУ продо"",)r"*и свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi суттсвоТ
I{евизначеrtостi' ми повиннi привернути увагу В tIашому звiтi аудитора довiдповiдrrих розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi Фонду або, якщо Taki
розкриття iнсРормацiТ с [{енаJIежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки
груIJтуIоI,ься на аудиторСькиХ доказах, отриманИх до датИ нашого звiту аудитора.
BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити ФонД припинити cBolo
дiяльrлiсть на безперервrriй ocHoBi;

- ОЦiНЮСМО ЗаГаЛЬНе ГIОДаН}Iя, структуру та змiст фiнансовот звiтностiФонду включно з розкриlтями iнформацiт, а також те, чи показуе фiнансовазвiтl,tiсть операцii та подiТ, tцо покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти
:tocToBi prlo го подання.

ми повiдомлясмо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, разом з iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, вклIочаючи буль-якi cyTTeBi
tlедо"lliки заходiв внутрiшrrього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ми також надаемо тим' кого надiлено найвищими повноваженнями уФондI, твердження, що мИ виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо
незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б
обгрунтоваI]о вI]ая(атись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де
це зас'оСовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питаI{ь, iнформашiя щодо яких надав€}JIась тим, кого надiлено
tlайвиrцими повноваженнями у ФондI, ми визначили Ti, що були найбiльш
значущими пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi с
клIочовиМи питанНями аудИту. МИ описуемО цi питанНя в нашому звiтi аудитора
KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначасмо,
tцо таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтлеt-tня можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

II. Звiт цlодо вимог iнtпих законодавчих i нормативних aKTiB
OcHoBHi вilоллоспti tлро iнвесmuцiйнuй фонd:
повне найменування: Пайовий венчурний iнвестицiйний

недиверсифiкованого виду закритого типу <Зелений двiр> ("uдалi - Фонд).
Тип, вид та клаС ФОНЩУ: закритиЙ тип, недиверсифiкований вид.

фопд

Текctпl1ьoеodoкумeнmуnid,o,@oю,.УкpЗахidАуdum,,,20,0t.2021
Вuкорttсtпання шекспlу у цiло.п,tу або у ч'асtпut,i dез пu"ьrовоi'зеоdu не dозволяеmься.
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l]ат,а ,га номер свiдоцтва про вI{есення Ф опуjф 00437.

Реестрацiйний код Фон!У за еДРIСI: 2ЗзОо4з7.
Строк дiяльностi ФоН/{У:25 poKiB

OcHoBtti вidомоспti про коллпонiю з управлiння окпхuв&мu:
повне найменування: Приватне акцiонерне товариство <компанiя з

управлirrня активами <Карпати-iнвест> (надалi - компАнIя).
Код за СлРПоУ : 22З347 5З.
Види дiяльностi за КВЕ{: управлiння фондами (КВЕД - 66.30), трасти,

СРОНДИ Та ГrОДiбrli фiнансовi суб'скти (КВЕ Д- 64.зо), iнша допомiжна дiяльнiсть усферi фiнансових послуг, kpiM страхування та пенсiйного забезпечення (квЕд -66,19) Та КОНСУЛЬТУВаННя з питань комерцiйноi дiяльностi й керування (квЕд _
70.22).

Мiсцезrrаходженн я: 79О18, Львiвська область, м. Львiв, вул. Головацького,
бул.2За.

1. Вuсловлелtня dумкu u,qodo розкрummя irtфорлtацi.i
зобов'язання пха |tuсmuй прuбуmок (збumок)

1,1, оцiнка та I]изнаFIня фiнансових iнвестицiй на дату Балансу здiйсненi
ФондоМ у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти).

FIа дату балансу у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй
облiковуються iншi фiнансовi iнвестицii Тзов "ЕкоБIзнЕсФIнднс,, - з 20g
тис, грн,, ТзоВ "уБк "Львiв" _ з|4 тис. |рн., ТзОВ "KOPBIH прдIfo14'' - 1 тис.
грн. на заг€LльнУ сумУ з 524 тис. грн., що на 43 тис. |рн. менше, нiж у 2019 р.

FIa дату Балаrrсу у складi поточних фiнансових iнвестицiй облiковуIоться
rtайновi права FIa суму 3 5Зб тис. Грн., що на з 535 тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.

1,2, ВизнаI{ня та оцiнка дебiторськоТ заборгованостi у ФОНЩI здiйснюсться
вiдповiдrrО дО вимоГ мсФЗ g "Фiнансовi iHcTpyMe нти", з урахуванням
особливостей оцiнки та розкриття irrформацii щодо дебiторськот заборгованостi
встановлених itлшими МСБО (МСФЗ).

У СКЛаДi iГrШОТ ПОТОЧНОI дебiторськоТ заборгованостi облiковуеться
заборгоВанiстЬ ТзоВ "уБК "ВинникИ" за корПоративнi права ТзоВ ,,уБК ''Львiв'',
за iнформацiйrri посJIуги Агентства з розвитку iнфраструктури фондового ринку
УкраТни, депозитарнi послуги пАТ "Нацiональний депозитарiй Украiни'', за
винагородою компАнIi, за внесеними додатковими вкладами до статутного
капiталу тоВ "АгроДIм "чиСтI роси", тов "вIнгрЕtн,,, тов ,,KOPBIH

TeKctll tlboeo dокуменmу niaron , 20.0 t.202 lBtlkopltclпattllя пlекспlу у цiло.му або у часmutti dпз пurоrовоi зеоdч не dозволяспtься.

lxpo акmuвLt,
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тис. грн., що на 2 118 тис. грн. менше,
нiж у 20l9 р.

1.3. Грошi та Тх еквiваленти, вiдображенi у
ФОНДУ, на звiтну дату склали 14 тис. грн., що на 11

роцi, lцо пiдтверд}кено даними банкiвськот виписки з
у АТ "ПУМБ" гrа звiтну дату.

складi оборотних активiв
тис. грн. менше, Hirrc у 2019
поточного рахунку ФОН!У

|,4' Бухгалтерський облiк власного капiталУ здiйснено ФондоМ уВiДПОВiДrrОСТi З ВИМОГаМИ роздiлу II "Особливостi бухгалтерського облiку
власного капiталу iнстиryтiв спiльного iнвесryвання" Положення про
особ;tивост,i бухгалтерського облiку операцiй iнститутiв спiльного iнвестування,
затвердженого рiшенням нкt[пФР вiд 26.11.2013 p.Jф 26б9, заресстровано в
MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни l9. I2.20l3 р. за м 2156/24688.

ФоFIд на дату Балансу мас заре€стрований пайовий капiтал на суму 2 500
тис, грFL [нвестицiйнi сертифiкати ФондУ випущено на сумарну номiналъну
вар,гiсть 2 500 тис. грн. (Свiдоцтво про ресстрацiю випуску iнвестицiйних
сертифiкатiв, засвiдчене нкцпФР, ресстрацiйний номер 001085 вiд 07.11.201б р.).lнвестицiйrli сертифiкати ФонлУ розмiщено на сумарну номiнальну BapTicTb
2 000 тис. грн.

Неоплачений капiтал ФондУ на звiтну дату склав 500 тис. грн. i не
змiнився у порiвняннi з 2Оi-9 р.

1,5, Непокритий збиток станом на З1.12.202О р. у ФОНflI становить -5926
тис, Грн,, що узгоджусться iз сумою непокритого збитку на початок звiтного
перiоду (-5 в47 тис. грн.), сумоЮ збиткУ вiдображеного у звiтi про фiнансовi
результа,ги (звiтi про сукупний лохiд) за 2О2О р. (-7g тис. грн.), який визначений
згiдно з вимогами МСБо i "Подання фiнансовоТ звiтностi''.

1,6, Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань протягом 2о2О р. та на дату
ба-ЧаНСУ В ЗаГаЛЬI{ОМу здiЙснювалась у Фон!I вiдповiдно до вимог мсФз 9"Фiнансовi iнструме[Iти''.

\,7, Поточнi зобов'язання i забезпечення (роздiл III Пасиву балансу)
ФоНДУ складають 39 813 тис. грн.

!о складу поточI{их зобов'язань ФондУ вiднесено:
- поточну кредиторську за товари, роботи, послуги за майновi права ПП"\,IЕдиКоцЕнтР-зАхIд" у cyMi 24 тис. грн. У 2Ol9 р. поточна кредиторська

заборгованiсть за товари, роботи, послуги у ФОН!I була вiдсутня;
- поточну кредиторську заборгованiсть за одержаними авансами

(забезпечува-пьними плате}ками за придбання HepyxoMocTi) у cyMi 39 788тис. грн.,
шо на l 41 В тис. грн. бiльше, нiж у 2019 р.;

Текcпtl1ьoеodoк1lлtg11111у"iь@'toto,,УкpЗажiDАуdum,',20,0t.202t
вuкорttспtання mекспlу у цiлолlу або у чьсmuцi i"i пuсоrовоi'зzоdч не dозволяеmься.
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- lншi поточнi зобов'язання за придбаною часткою в статутному капiтй
ТОВ "KOPBIH ПРАЙМ> У cYMi 1 ТИС. Грн., що не змiнилась у порiвняннi з 20l9 р.1,8' Щоходи Фонду' вiдобрах<енi У Звiтi по фiнансовi результати за
2020 р,, визначаються вiдповiдrlо до вимог мсБо (мсФз). !оходи Фонлу
характеризуIоться наступними пок€lзниками: iншi доходи (доходи вiд реалiзацiТкорпоративних прав, форвардних KoHTpaKTiB, доходи вiд дооцiнки фiнансових
iНВеСТИЦiЙ, ДОХОДИ ВiД СПиСання кредиторськоТ заборгованостi) _ з10 тис. грн., що
на 3 l 24 тис. грн. менше, Hix< у 20l9 р.

оцiнка та критерiТ визнання витрат ФОНЩУ протягом
вимогам МСБо (МСФЗ). Витрати ФоНДУ FIа загаJIьну
характеризуються наступIJими показниками :

- адмtнiстративнi витрати - 2l тис. |рн., що на 4 тис. грн. бiльше, нiж у 2Ol9
Роцi;

- iншi витрати (собiвартiсть реалiзованих корпоративних прав, уцiнка
фiliансових iнвестицiй, витрати, пов'язанi зi списанням заборгованостi за
форвардними контрактами, витрати вiд зменшення корисностi активiв) - З68 тис.
грн., що на 4 725 тис. грн. менше' нiж У 2019 роцi.

Збиток ФоFIдУ у cyMi -79 тис. грн. сформований за рахунок збиткУ вiд
операцiйноi дiяльностi ФоНДУ у cyMi -2| тис. грн. та збитку вiд iнвестицiйноi
дiяльностi ФОНЛУ у cyMi -58 тис. грrr.

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

1,9, Порядок визначення BapTocTi чистих активiв ФондУ вiдповiдас
виI\,{огаМ ст, 49 Закону Украiни "Про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05,07,2012 р, Jю 5080-VI, Положенню про порядок визначення BapTocTi чистих
активiв iнс,гитутiв спiльного iнвестування, затвердЖеного рiшенням нкцпФР вiд
30,07,201З р.м 1з36, зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 21.08.201З р.за М 144412з976.

1.10. Склад та структура активiв, що перебувають у портфелi Фонду,
скJIадас З5 887 тис. грн., у т. ч.:

- довгосТроковi фirrансовi iнвестицiТ (iншi фiнансовi iнвестицii) - з 524 тис.
грн. (9,82 %);

- поточнi фiнансовi iнвестицii _ 3 536 тис. грн. (9,85 %);
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 28 81З тис. грн. (80,2 g %);
- гроrrri та Тх еквiваленти - 14 тис. грн. (о,04 %).

Текспl tlboeo dокуменmу nidro,rr , 20.01.202 1BukopuctllaHLя mекспlу у цiлоtиу або у часпtut,i dез пuсомовоi'зеооч не dозволяеmься.

2020 р. вiдповiдають
суму З89 тис. грн.
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Склад та структура активiв, ,ц@ портфелi Фонду
ВiДПОВiДаЮТЬ ВИМОГаМ СТ. 48 Роздiлу IV "Активи iнституту спiльного
iнвестування" Закону Украiгrи "про iнститути спiльного iнвестування''
вiд 05 ,07.2012 р. J\ъ 5080-VI та Положенню про склад та структуру активiв
iнс,гитут,У спiльного iнвестування, затвердженомУ рiшенням нкцпФР вiд
l 0,09,20 13 РОКУ JФ |7 53, ЗаРеССТРОВаному в MiHicTepcTBi юстицii украihи
01.10"20l3 р. за Jф 1689/2 422l.

1,1 l, Сума витрат якi вiдшкодовуються за рахунок активiв Фонду
(2l 2l0,00 ГрН,), ПереВиЩуе 5 Yо середньорiчноI BapTocTi чистих активiв Фонду
протягом фiнаrIсового РокУ, яка становить -Igб 241,42 грн. та не вiдповiдас
полох<енню про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються за рахунокIгrститутiв спiльного iнвестування, затвердженого рiшенням нкцгIФР вiд
l3,08,20l3 р' м 1468' зареестровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 0з.09.20lз р.за }lb |5lб12404В.

1.12. обсяг i розмiр активiв ФоНДУ у cyMi 35 887 l82,4l грн. перевищуе
rrilliмальниЙ обсяГ активiв ФоFIдУ 1250 мiнiмальних заробiтних плат у_rtiсячttому розмiрi, встановленому законом на день реестрацii Фонду
(l8,10,2016 Р" - 1 812 500 ГРН.) ЯК iНСТитуту спiльного iнвестування, тому вiдсутнi
ПiДСТаВИ ДЛЯ ЛiКВiДаЦii ФОНДУ вiдповiдно до ст. 41.2 закону укратни .,про
iнститути спiльного iнвестування" вiд 05.07 .20I2p. м 5080-и.

l ,l3' fJrя проведення внутрiшнього аудитУ (контролю) ФондУ укомпАнIi запроваджена посада внутрiшнього аудитора, який призначаеться iT
наглядовою радоIо. ocHoBHi завдання, функцii, порядок органiзацii та проведення
робiт службою внутрiшr-rього аудитУ ФондУ регулюсться Положенням про
с_-tvжбу внутрirrrнього аудиту Приватного акцiонерного товариства ''компанiя з
r правлiння активами "карпати-iнвест", що затверджено Наглядовою радоюкоМПАНIi (протокол засiдання J\Ъ 23ll2 вiд 28.12.2O12 р.).

2, lопомiэrcна iнформацiя
2.|. У процесi виконання процедур аудиту фiнансовоi

на}lи не встановлено пов'язаних осiб Фонду, в яких Фонд
частка ФондУ в таких пов'язаних особах переви щуе 2О %).

звiтностi ФОНДУ,
бере участь (опщо

2.2. Вiдповiдно до мсА 560 (Подii пiсля звiтного перiоду> у процесi
виконання ПроцеlIур аудиту фiнансовоi звiтностi Фонду, нами не встановлено
подiТ пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте
}IorKyTb мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

Tекcпlцьоеodoкулagцп1уnia,*@oю,,УкpЗахidАуdum'',20.0l,202t
BttKopltcпlattHя пlексmу у цiлоtиу або 1, цqgmrнi dei пuсоrовоi'зеоdu, не dозволяеmься.
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2,3, Вiдповiдно до МСА 240 ре, що стосуеться
шахрайства, при аудитi фirrансовоi звiтностi> аудиторський ризик суттевого
викривлеl-tня фiнансовот звiтностi, розрахований у робочих документах аудитора,
iДеll'ГИфiКОВаrtИй Та ОЦiНеНИй як середнiй та складаеться з: властивого ризику(середнiй piBeHb), ризику контролIо (середнiй piBeHb) та ризику невиявлення
(середнiй piBeHb).

J. OcHoBtti вiDомоспti про ауDumорську фiрлtу
Повне trайменування lоридичноТ особи вiдповiдно

докумеrlтiв: Госпоdарське l11oBapucmBo з обtwеlсеною
ауdumорська фiрм а к УкрЗахidДуdum >.

Itод за еДРПоУ : 20В3 3 340.
НОМеР i ДаТа ВИДаЧi СВiДОцтва про внесення до Реестру аудиторських фiр,та аудtиторiВ, виданогО АПУ: Свidоцmво про внесення в Реесmр суб'екп,tiв

ауdumорськоi' diялtьttосtпi ]W 054 1 вid 2б,0 t,2001 р.
ВiДОМОСТi ПРО ГОСПОДаРСЬКе товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" BHeceHi до наступних роздiлiв Реестру
аулиторiв та суб'сктiв аулиторськот дiяльностi: "суб'екmu aydumopcbkoi'
diяльноспli"" "Суб'екп11,1 ауdumорськоi' diяльносmi, якi futаюmь право провоdumu
обов'язковuй ауdum фiнансовоi. звimносmi''.

НомеР Ts дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi,
ВИДаНОГО АПУ: СВidОЪlmВО ПРО вi,dповiОнiсmь сuсmемu конmролю якосmi м 0б00,
вidповidно dо рiu,tення дПУ Bid 2б.05.20Iб р. Jw 325/5.

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

Озера]t Волоduл,tuр Олексанdровuч, серmuфiкаm cepii'A м 00з5Ig, вudанuй
25,0б,199В Р,, У РеССПlРi aYdumoPiB m.а суб'екmiв ауdumорськоi, diяпьносmi; розdiлкА)lduпtорu> М ]009б2.

Озеран Алла Волоduл,tuрiвна, серmuфiкаm cepii' А м 004] ]в, вudанuй
2в,0],2000 р,, у Рессmрi ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоi'diяльносmi: розdiлчА),dumорu> Jф ]009б3,

Мiсцезнаходження юридичноТ особи:
l72, кв.52.

7902 ], м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б.

Фактичне мiсцезнаходження юридичноi особи: 7g0] ],
Руmковuча, 7, офiс I Ia.

tи. Львiв, вул.

до установчих
вidповidqtьнiсmю,

ТекctпL1ьoеodotс1lмgцl11уniа,Б@oю,.УкpЗахidАуdum,,,20.0l,202l
BuKopltctпattHя пlеt{сllrу у цiлому або у часtllut,i dei пцсомовоi'зzоdu не dозволясmься.
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OcHoB'i BiDoMocmi про умовч dozoBopy на провеdrrr" ,йr*у
АулитоРська перевiрка проведеНа АудитОрськоЮ фiрмою''УкрЗахiдДудит''

згiдно з договором Л& 27 вiд 2 l жовтня 2016 р.
Аулит було розпочато 06 сiчн я 2021 р. та закiнчено 20 сiчня 2O2l р., про що

складений акт приймання-здачi виконаних робiт.

Аулиторський висновок вiддруковано у двох примiрниках, з яких один

4.

переданО Фонду, а Другий залиша€Ться Аудиторськiй фiрмi.

Аулитор (сертифiкат серiI А Jф

Генеральний директор,
Аулитор (сертифiкат cepii А j\b

м.п.

Аулиторський висIlовок наданий 20 сiчня 2021 року

А. В. Озеран

. О. Озеран
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Долаток l

ло Наttiоtlut,ttого полоя(еllllя (стаrrларц,) бухгалтерсыtого облiцl
| "загмьrri вилtоги ло фittаttсовоi звiтttостi"

Дата (piK, лtiсяltь, .tисло)

Пi,tприсrrство ПВIФ "Зелсrrий лвiр" ПрАТ КУА "Карпати-ittпест" за еДРПОУ
Тсриторiя rl, Льпiп, Зшiзltичlrий райоrr за КОАТУУ
Оргаrriзаrtiйllо-правова форма госполпрюваIlIlя - aKttiolteptte топаристпо за КОПФГ
Вил екоllолtiчtlо'i,tiялыtостi 5,правлitlttя dlоltлами за КВЕД
Сере,лtlя кiлькiстt, праltiвttикiв|

Arpeca, телефоtt 790l8, м. Львiв, вул.Головаltl,кого,23а, (032)242-63-06

Олиtlиtu пиплiру : тис. грll, без лесяткового зttака (oкpiм розлiлу IV 3uiту про фirrаllсовi результати (:]BiTy про суrryпний лохiл) (форма Nч 2),

гроlttовi показttики якого llаволяться в гривtIях з копiйкалtи)

Склалеrrо (зробити позIlачку "r," у пiлповiлttiй клiтиllrti)
]а полоп(сlIliяilи (стаttларталtи) бухгштерського облiку
за rtiжllаролttими стаltлартами фittаtlсовоi звiтllостi

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

ФормаN! l колза!К}/! Г lSOЮ0I --l

Коли
2| 0l 0l
22зз41 5з

46l0|збз00
230

66,з0

l\H'rttn Кол рялкя
Нв почпток

звiтllого псDiолу
l{B Kittcltl,

lBiTrloгo псоiо

l 2 J 4

l. llсобоDотrri актшвrl
:,lerlaTeDiшblti аmиви 000 0 0

00l 0 0

эличеlIа амортизаlllя 002 0 0

lезав I lI luI 005 0 0

]cttoBtti засоби: 0l0 0 0

перRlсllа Rартlсть 0ll 0

зl|ос 0I2 () 0

ltlвсстиttiйI ta tte1l1,xolticTt, 0

цопгоспокопi бiолсlг 020 0 0

Д,овгостроковi фirrаrrсовi ittвестиt tii:

lKi облiковl,ютr,ся за [1етоло[t участi п капiтшi itrlllих пiлприсмств
l 030 0 0

ittttli фiltattgoBi ittвестиltii 0з5 з561 з524

[овгостtlокова лебiтоDська забоDговаlttсть 010 0 0
tsl,,tcтpo,1ellI полiткопl актипи 04

Itttlti ttеобоDотlti апипи 090 0 0

}'сього lл роlлi 095 J5б7 ]521
l l, OбopoTlIi актrrвп

Jапас и l l00 ()

Iоточlll Ьlологlчlll а[тиRи I

Цебiторсr,ка заборr,оваltiстt, за тtlпари, роботи, послуги: ll25 0

Цебiторсr,ка заборгопаltiстt, за розрахуllкаNlи:
за 8илаlIиýли апаllса\lи ll30
з бю,lrсетом з5

т,ч. ] полатW lla пDиЬ\,тоl( зб

Цебiтоuсr,ка забооговаttiстt, з I!аDахоRаltих лохолlп .10

lttttta поточtlа лебiтоDська забоDгоRаl licтl, 55 ]09з l 288l]
I l60 l 35зб

Гроllli та ix екпiвмеltти: l65 l4

Dах\,Ilки п baltкax l61 25 l4
Вит|)ати NIайOутlIlх перlолlв 10

l tlttti oбopoTtti активи l l90
Усього зл Dоздi.полr ll l l95 J0957 32JбJ

lll, Нсоборотlli яктtlпш, yтpllrtyпatti лля пролажу,
та гDчпll вttбyття l 200

Бu,l lttc, l3()0 34524 J.r887

пеl)RIсIIз Ral)Tlcтll

l0I
lаkтиRи

l l()



lrrrrri iовгостроковi зобов'язаtttlя

llI. l'lоточrri }обоп'я]аllllя i забсrпс,tсltttп

l(релиторс1,1(а заборговаttiстt, за:

lV. l]обоп'лзаtlrlя, пов'язаtti з ttcoбopoTtttllttl fl ктllвяillп,

кiи
ýý(с

)тsd

Kepinr rик

Головtrий бl,хгмтер

ilL п,

Зат всрlлlt<l,tо:

Гсt tсралы ttl ii дllрсктор
av.lпTop (ссрти(liкат АПУ ccpii

,!,l, п.

Г. Ю, БacKirl

L В. Накоttечttа

i]

/
В, О, Озсраll



flaTa (piK, лtiсяtlь, .lисло)

Пiлприсмство ПВIФ "Зелений лвiр" ПрЛТ КУД "Карпати-iнвест" за СДРПОУ

Коли

2 1.0 1.0.].

22зз4,15з

Звi,г rlро фiнансовi резуJIьтати (Звiг про сукупний лохiд)
за 2020 р.

Форпrа No 2 кол за ДКУД Г lбЮ03 ----_l

l. ФIIlАнсовI рЕзультАтtl

(]таття Кол рялка Зtt звi,rншil лерiол Зtr поперслнiй перiол

1 2 3 4
tlистиjl лохiл вiл ремiзаltii пролукrtii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
Собiвартiсть реалiзованоi продr,кrti] (ToBapiB, робiт, послуг) 2050
IJа.по ви il:

2090
0

збttток ]0q5
lHttti операltiйнi лохолп l20
Алмiнiстративвi витратл 2 l30 2l I

витDати на зсlчт 2l50 0

IHttti опеDаttiйнi вttтрати l80 0

i Dе]у.qьтат вiл опеDаlliii ноТ лiяльностi:
п риСlуток 2 l90 0

збиток 2l95 2l l

/1охол вiл y,lacTi в капiталi 2200 0

IHtlti t|liHaHcoBi лохоли 22 20 0 4

IHtlti лохоли 2240 зl0 3434
Фiнансовi витрати 2250 0
Втрати вiл участi в кмiталi 2255 0
IHtlti витрати 2210 з68 509]
ФitttrHcoBltfi |)е-]ультат ло ополатl(ytsrlння:
пDttб\ток 2290 0

збttток 2295 ,79
l 636

Витрати (лохiл) ] полатку на приСlуток 2300
Прибt,ток (зблток) вiл пLllлпиненоi лiяльностi лiсля ополаткyвання 2з05
rl шс-гttfi фiна ttcoBttii Dезультаr :

п рибl,ток 2з 50 0

збиток 2]55 ,79
l 6]6

ll. суl{упнI,1I] лохlл

lll. ЕлЕiчlЕ}lтtl опЕрАl tlЙн lIx BI,1TP,\T,

Статтл liол рялка
'}Il звiтниli перiол За поперелнiil перiол

l 2 .? 4

лооltiнка (yltiHKa) необоOотних активiв 2400 0

floortiHKa (yltiHKa) l|liнансових iHcTpybleHTiB 2405 0

Г]акопtt,tенi KуDcoBi DiзниtLi 24 l0 0
rIacTKa iнlttого сукупного лохолу acol(ii:loBaHиx та спiльних пiлпDисмств 24 l5 0

Iнtlrий сукупний лохiл 2445 0

I н tl l tt ii суltl,п н tt il лох iл,lto ополатlсува н н я 2.150 0

Полаток на прttбуток, пов'язаний з iHtltиM сукупним лохолом 2455 0
I шtttиfi сl,tс\,пниii лохiл пiслл ополатlсyRанllя z460 0

Счtсyппltil лохiл (сумл Dялl{iв 2f,50. 2J55 та 2460) 2465 - I6_]6

На fi пtешува ш Hlt поl(азн ll l{,a l{ол рллка i}ir звiтнпft перiол За поперелпifi перiол

l 2 3 4
Матерiальн i затрати 2500

Вttтрати на оплату праlti 2505

Вiлрахування на соltiальнi захоли 25 l0
l\rl opTtt зat tiя 5l5
lHtltt операttiПнi BttTpaTtl 2 520 2| 1

l'tt зoll 2550 2l l



Iv. розрАх}/ноl{ поliА,]н I,1 l{I в п Pll Б},тliоI}ос,гl А l{l (l Й

KepiBH и к

Головний бухгалтер

Nl, п,

Заr,всрлlt<ую:

Гсrlсралt,ниii лирсктор
аулитор (ссрти(liкат ДПУ

N|, ti.

В, О. Озсран

кlлькlсть простих akltlIi

#жч

i )=-=.1 --
(_* .,, льЧХь9l



Лата (piK, шliс,, число)

за СлРПоУПiдприслtство ПВlФ "Зелсllий лвiр" ПрАТ К}/А "Карпати,ittвест"

звiт про рух грошовllх коштiв (за прямипl п|стодопr)

за 2020 р.
Форма JФ 3 кол за ,ЩКУД Г--------lsj]Oйl

L! u с п t п it р.|lх ко t Ll пl i 0 в i D о п е р о tцi й н ol' d iял ь н ос пli
Il. Рух K0lltTiR у рсзультsтi ittBccTtrttiйltoi дiялыlостi
Налхолхiеtlllя вiл реалiзаrtii:

Налхолжеtlttя пiл отрилtаttих

Riл погаlllеlllIя позик

l. Pyr Koltlтin у рсзультатi фittttttсовоi лiяльttостi

Rик),п пласttltr акttiй

Ч ч с пut it р.|,х ко 1.1 пli в в i D tll i п а н с о в ol' d i пл ц ц р9lц1

,}a.пttlltoK KorItTiB ttil початок
Ilи валютlltlх курсlR Ila

ffiщ

,1\\' /уё,у 
" \-,__/* 6).

N l,_', пбgtS л *217

ý Г, IO. БacKiIr

l В, Наtсоltечtlа

Kepi вttик

Головttrtй Сlухгалтер

[l, п.

Затверлжylо:

Генеральний лиректор
аулитор (сертифiкат АПУ cepii

[l, п,

m,uuu,,f,rrl

м/

i:\\

|-N В, О, Озеран



Пiлприспtство ПI]lФ "Зелеrrий лвiр" ПрАТ КУА "Карпати-irlвест"
.Цата (piK. rliсяtп,. число)

за (]ДРПОУ

Ко,rtи

21,01,0l
,1

Г--]sjjjJ-__]

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форма Nt 4

Рсзсрв-
tlrtir

капiтал

Нсопла-
.lсttllй

кttпiтал

Вrrлучс-
lltrit

кппiтitл

liapcccT-

1lonatttrit
капiтал

rlttcTltit п;ltlбуток
(збtrток) зв rBiTttшir

IlIlIlого с),купIIого

асоltlиоваIlих l

rих акtLiй (час,

ltttlli змittи в капiталi

-tTiу/
Al
лl

р\

Сl,ьlа чистого прибутlry,

ttмertlta ло бюлrtсеry вiл-

повiлttо ло закоllолавства
Сl,пlа чистого прибутtсу lla

стпореllllя спеt tiальttих
(rtiлt,ових

Kepi Bt lик

Головrtий бухгалтер

il|. п.

Затвсрдlttую:

Гсllсралыlиi]i диl]ск,
аудлтор (ссртифiкат

,rrrn
75ъ

Nl, п



Пptt,t,titttKtt r)o (лiнппсовоi звitллttоспоi зп piK, lцо закitt,luвся 31 zруdпя 2020 року

1.1 . lшt|lорп,tаrдiя про Фонд
повне найменува1rня: Пайовий венчурний iнвестицiйний фопд недиверсифiкованого виду

закр}lтого ,,nny пi.пешиЁl двiр> ПриватнЬго акцiонерного товариства кКомпанiя з управлiння

аI(ти вам и кКарпати-i t{BecT) (надал i - Фонд),

l{ai,a ресстрацiТ Фонду ; l 8. l 0.2016 р.
'Гиtl. виlt та клаС сDонДУ: закритиЙ тип, недиверсифiкований ьид,

llala i,a lloN4ep овiдоцгва про внесення iнвестицiйного Фонду до еДРIСI: 18.10,2016 р., J'lъ 00437.

Ресст,раuiйrлий код Фоl|ду за C{PICI: 2зз004з1,
Строк дiяльtlосr,i iнвестиt_tiйного Фонду: 25 poKiB

м iсцезнаходI(ення Фонлу: 790l 8, УкраТна, м. Львiв, вУл. ГОЛОВаЦЬКОГО, 23А.

CтopiHKa в lHTepHeT,i Фогrду: kaгpatyinvest.com.ua.
Дltрсса електроIlнОТ поtлти Фонлу: kaгpaý.inv@gmail,com,
[lайовrлй капiта;l Фонду стаltовить 2 500 тис. грн,

Crltlciб рсlзь,l itttеttгtя випуску iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду: приватне розмiщення,
IIoir,litla.llbtta lзар,t,iс,гь iнвеотицiйt-rого сертифiката Фонду - l,00 грн.

Iii.ilbKio,гb ittвестицiйних сертифiкатiв Фонлу _ 2 500 000 шт,

Форпл а icHyBaH ня i н вести цi йлrих сертифi KaTiB Фонду - бездокументарна.

Форпла випуску iнвестицiйl-rих сертифiкатiв Фонду - iMeHHi,

роiмirrrеrзо-iнвЬст.ицiйних сертифiкатiв Фондом загальною номiнальною ваРТiСТЮ 2 000 ТИС. ГРН.

Гlерелirt в.гlасlликiв iменних iнвестицiйних сертифiкатiв Фонду станом на 31.|2.2019 р, та

]].lД?9_р.-_.---
]

I r_,rlil iчl;ii]l.lt!цjq_

i l.'it ltlrr:

|'Iппрпi з1.12.20l9 з1.12.2020

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

1.2, IlltPo;rпralliя rl;ro Itомпаrliю з управлiнl{я активами
дкrивап,tи Фонлу у1равJIяс Приватнс akцiollepIle товариство "компанiя з управлiнлlя

!ll(,|,I,1ll}livt1,I "l{tlplla11,1-illBcc1" (налалi - Коплпанiя), код за еЩРПОУ: 22зз4,75з,

OcrroBlri ви/_\и дiяльt,остi I{омпанiт: управлiння фондами (квЕ! _ 66.з0), трасти, фонли та подiбнi

фitrаlrсовi суб'сктll (I{вЕД - 64.30), iHba допоrirкна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, KpiM

с-|.|]зх1111д1;11я r-a пеноiйttого забезгIечення (I(ВЕД - 66.19), кОНСУЛЬТУВаННЯ З ПИТаНЬ КОМеРЦiЙНОТ

лiя;tt,ttосr,i,i,a liеруваllllя (I(BE/I * 70.22),

JIirtеrrзiя tta з/liйсrtеttttя rtро(lесiйнот дiяльtlостi на фондовому ринку - дlяльнlсть з управлlння

?tK1.1.1lla]\4l-.1 irrсtиrуttiйt,l.,х it,,зос,г,lрiв (лiяльrriсть з управлiння активами); серiя Ащ Jф 034з70 видана

llattitlгta;tbtttltt,l t<oMicicto з 1-1iнttих паперiв та фондового ринку 05,06,20|2 р,; строк дiТ лiцензiТ з

05,06.20 l 2 р. rrеобплеrкений,

2. За гал ь ll а ос tloBa форплуван lIя фiна1,1совот звiтllостi

2,1. /(ос,говiрнс тlодаllllя,га вiдповiдltiсть мсФз
(Ilittаttсовазвi't.ttiс.гьФо|lДусс|tiнансовоtозвiтнiстЮЗаГаЛЬНоГоПризНаЧеННя'якасформованаз

\,le-I.0I() tlocr-ollipttoгo IlодlаtlIlя dlilrансового стану, (liнансових результатiв дiяльностi та грошових

,,n., n,,in ФоllдУ /_lJiя за/].овОлеII}lЯ iгrформачiЙних'потреб широкогО кола корисryвачiв при прийняттi

l lи\l и eKo1,Iotvti,tttих piLletlb.
l(оltttепr-уальгlоlо осllоIзоrо фiнансовоТ звiтностi Фонлу за piK, що закiнчився 3l грудня 2020 року,

с Miжttapo,1lri стаllдарти фiнаlrсовоТ звiтгtостi (мсФз), вкJIючаючи Мiяtнароднi стандарти

б),хгаltтерсt,кого oб;tit<y (МС]БО) та Тлумачення (ктмФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних

ct.att/tap,t,iB б),xl.a.ltlollc,itoio облiку 1гмiьо), в редакцiТ чиннiй на l сiчrrя 2020 року, що офiцiйно

Oll l)иJ] lo.1ll lcl l гt i t ta веб-сайr,i М i rr icTepcTBa фi HaHci в УкраТни,

Ili;tl.tlт.овлеttа ФоцдоМ (iiгlat,tcoBa звiтнiстЬ чiтко та без буль-яких застерея(ень вiдповiдас BciM

llи j\,lогil]\4 llиlll|их мсфЗ з BpaxyBaнlrr* a*in, внесених рмсБо, дЬ,риман*пя яких забезпечуе достовiрне

tlо/.lаlIllЯ irrфорп,rаltiТ о-фi,r'^,,aоuiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноi, зiставноТ та зрозумiлоТ

ir;cPopпlaltii',

IlрИ формуtзаtttti (liHaHcoBoT звiтttостi .q'оlд -::pyuuu"-' 
тако)к вимогами нацlональних

заl(оtlодавчих,га tlорl\4аl,ив1-1их al{TlB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку та скпадання

(lirrаtrсовоi,зrliтttос,гi в YKpaTtti, яtti lle протирiчать вимогам мсФз.



Bitr е iнвес,гиLtiйгtип,t сr,б'с:кtrlпл

а) отримуС коштИ вiд iHBecToPiB з MeToto нада}lня i'M пос.llуг з угtравлittttя itlвес,гиtliяп.Il.t:
б) ЗОбОВ'ЯЗУСТЬСЯ пеРед своТми iнвес-горами, l,Llo ivte,|.a. його бiзrtссу llоJlяl.ас } itttlcc,t.1,1зn1111iвикJIЮЧНо Для оТриМання ДохоДу вiД збiльшеtlгtrI KaгIiTttlty, iнвес,гицiйrrоlо /lохо,цv iiбсl обох" вri,цilздоходу;
в) вимiрюс та оцiнюс результативнiсть cBoi'x iнвестицiй tla ocHoBi сIlраl]елJlt|t]оi' rlap.1.oc,t.i ,

ВiдповiднО до параграфа 31 мсФЗ l0 (iз_ врахуван}iяfuI tloJlo)l(el{b гlараI.ра(ра З2) Qlotil( tteконсолiдуе своТ дочiрнi пiдприемства. FIaToMicTb, Оонд оцi",ое iнвесr,ицitо в до.tiргlс ttiлllpl.tc,lvtc,t.lзo засправедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнt<и вiдt-lовiл;о;й мсФз 9, MCljo 2tt.
2,2, мсФЗ, якi приliНятi i встуПаIоть У cllJly дJlя pi.llll.tx llcpitl:liB, якi Ilo,1 1,1lIillo,t,bcrl .J l ci,tlllt2021 року i пiзнiше

на дату затвердження цiст фiнансовоt' звiтностi Рада з МсФз В palvtl(ax Реtрсlрlчtи l[]oliопублiкувала поправки прийнятi cTjro, на З 1. 12.2020,ефективна дата яких Fle l{acl.aJla:
- МСФЗ 9 КФiНаНСОВi iНСТРУМеНТИ>, МСБО 39 кФiнансовi i'струмегlти: []изtrаttttя.l.а otlitll<a>,мсФЗ 7 кФiнансовi, iнструменти: Розкриття iнформацiti> .га МСФЗ'iб uОр.,,ла). tllo lloll()l]lIlOl().I.Lвипущенi у 2_019 роцi та зосереджуIоть увагу на наслiдках ре(lормrи базооо,.с,]эiо,,о ,,1ru,lcl|,I.1 lих c,|.ill]OKНа фiНаНСОВiЙ ЗВiТнОСтi компанiТ, якi 

-ви_никаlоть, 
коли, tlalll]иKJla/l. базовий llоl(ilзll1.1l( tlllottcttt.ttclt.ставки, якиЙ використоВустьсЯ длЯ обчисленняt процен,гiв за cPiHatLcclBиtvl al(,l.}.ll]Oi\,t ,laivt itlcttoальтернативною базовою ставкою.

ПоправкИ ло фа9И 2 розглядають питанНя, яt<i мол<Уть вllJlиl1у,l,и lra cPir-rartcoBy,зBi-t.ttiC.I.I, lti71 tlдg
реформи базового рiвня процентних ставок, включаlочи лtаслiлt<и Ъмirt лсlговiрttих 1.lэt-lttlових ttc1,1 tlt<itзабо вiдносин хед)Itування, що виFlикають внаслiдок замiгtи базовоtо--рiui,u ,,,1ru,,etl.t.ttol' c.l.al]K1.1. зzLльтернативною базовоIо ставкою (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проектУ Рада внесла змiни до вимоГ заз1.1ачених с.гандарl.iв, tllo c,0.0cylo,|.bcrl :

змiни договiрних грошових потокiв - компанii не доведе,гься гlригlи1,1яl.и t]изllаll}llt ttбо кtlllиl.Vl]il,|.ибаЛаНСОВУ- BaPTicTb фiНаНСОВИХ iHcTPyMeHTiB для ,ri", uro виlчltlгаю,гься рефорrvоttl, а за,t,t ic.t b lll,()|,()оновить ефективну процентну ставку, ЩОб вiдgýразити змiну до аJIьтерна-l.иtзttоt'базовоl'с,|.ill}l(и:
облiк хеджування - комланiТ не доведеться припиняти облiк хед)l(уl]аl|I,1rI l]иKJlloLl1,1o.11)N4y, lllo l]0tlaвносить змiни, якi вимагас реформа, якщо хед)t(ування вiдпоuiдu. iui"i, *р"r.р;rn, облiку хедп(уваlIllя;i розкриття iнформацii -- nornu"io повинна'буле розкривати ir-rсРормацirо про гrовi ризи|(и, llloвиникають внаслiдок реформи, та про те, як вона управляе переходом до аJIьтернатиI]tlих c.l.aBol(.
Поправки до Фази 2 поширюються.лише на змiни, якi ви'tагае рефорrчrа базовогсl 1эiвгtя ttpclrlcl1,I.1ll4xставок до фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин *aдr,,упu,,"r,.
_ мсБо lб KOcHoBHi засоби> - поправки_забороt,tяю'ь KoMtгtatlii'l]ирахоt]уl]а,.и з l]ap.1.oc,t.i ocrloBttt.lx

:_Т:9ir_"УrИ, ОТРИМаНi вiд реалiзацii'виробr",r"" гtредме,tiв,,.оr," nor,,,arrilr r.о.гу.с аt<,t.ив rltl йtltr.lцlльового використання. HaToMicTb компанiя визнае TaKi гlадход)I(еlItlя Biд1 ttpotцalt<y.t.a lttlв'язittli з tlиlt,t ивитрати у прибутку або збитку.
_ мсБО 37 кЗабезпечення) - поправки уточнlоlоть, що (l]и"l,ра,ги IIa виl(огlа1-1Ilя /lo.oBol)y) ,llзJlяlо.l.ьсобою витрати, безпосередньо пов'язанi з договй; -.гобlЬ або додаr.ковi l]и,гра,I.|.1 l}и|(оllаlll|ядоговору (наприклад, прямi витрати на працlо irчlатерiали), або розltодiл irlши, t]t|,гl]а,l.. яt<i ,t.rtttclltt

безпосереДньо пов'язанi з договОром (напрИпruд, роrr,Ьдiл аiчlор,l,изаtlit'об'скr.il осl|()l]llих засобiв. lrloвикористовусться при виконаннi договору).
_ мсФЗ 3 кОб'еднання бiзнесу> - Актуа.lliзацiя llосиrlа1-1ь rз МСсDЗ (ll-,llS) З Ita l{tltttlctl,гya.llt,ttiосновИ пiдготовкИ фiнансовоiзвiтностi, не зйiнююЧи вимоГДо облir<у /u,o об'.urпння бiзttесiв. liолаrlсlвиняток Щодо зобов'язань iумовних зобов'язань. I-{ей винятоп п"р"дбuчае, що cl.ocot]llo деяких вилiвзобов'язань i умовних зобов!зань органiзацiя, о*lu.rоffiе МСсDЗ (IFRS) З, повиltttа гlосиJlt11.1,1ся llaмсФЗ (IAS) з,7 кЗабезпече"н",,.п.редбаченi .обоrirJuп,по,а непеllедба.tеtli аl(.гиви', або l-iaРоз'ясненнякТМФЗ(IFRIС)2l кЗбориu,аненаКонцептуальttiзасади4,i".iiЬ,,"iзвi,гнос,t.i 20ltlpoKy,- МСБО l КПОДаННЯ фiНаНСОВО'i' ЗВiтност,i> - поправки роз'яснюtо.гь t<ри.r.ерiй у MClj() l ;t,lя

Y-]_"]-ql*"uiT 
зобов'язання. як довгострокоt]ого: вимога до суб'ск.t.п .o.r.,o21uplOt]a}llIrl Nlаl.и lIpalj()ВlДКЛаСТИ ПОГаШеНIlЯ ЗОбОВ'ЯЗаННя принаймнi на 12 мiсяцiв пiс"гtя звi-t.tttl,-" ,,;;Йr;

Фонд оцiнrос вплив таких змiн на його фiнансову звiтtliс-гь.
2,3, Валюта подаIIня звiтностi та функцiоrtальtlil t]алlо,га, с,гупilIь округлеlIltrl
Валюта подання звiтностi вiдповiдас функцiональнiй Ballto.t.i, яt<оttl с ttaцiotla",tblla l]aJll..I.a Укрtti.ttи- ГривНя, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих ].исяLl.



2.4. Припуlцення про безперервнiсть дiяльностi

Фittансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi .дiяльностi,
вiдповiдl.tо оо ,по*"i;;;й активiв i погашення зобовiязань вiдбуваеться в ходi звичайнот

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не вклlочае коригування, якi необхiдно було б провести в тому

вllПВДкУl якби Фоttд не мiг продовяtит" под-irе здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi

вiдповiдно ло принцип i в безперервностi дiяльностi,

2"5" Pimelrlr я п ро затверд)l(еll rrя фiнаtlсовоi звiтностi

Фiнансова звiтl,tiсть Фонду затвердя{ена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником

компаtliт l9 сiчня 202l року. Hi учасник|Ъопоу, Hi iншi о"Ъб" не мають права вносити змiни до цiеi

фitrансовот звiтностi пiс,пя jT затвердження до випуску,

2.б. ЗBiTHllii перiод фirlансовоТ звiтностi

звiт'им перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважасться каJIендарний pik, тобто

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

3" CyTтcBi положення облiковоТ полiтиlсlл

3.1. oclloBtl оtliltкио застосована прлl складаннi фiнансовот звiтностi

l|я cPiHaHcoBa звiтнiсть пiдготовлеtlа на ocнoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi

або амортизацiйноТ собiвартостi onp.r"" бiiuu"о*"* iHcipyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi

iнструменти>, оцiнка справедливоТ BapTocii здiйснюеться з викори_сri::iу:::одiв оцiнки фiнансових

iHcTpyпleHTiB, дозволених мсФз lз коцiнки за справедливою вартiстю>, TaKi методи оцiнки

вклlочають використа}lня справедл"uоТ uufro.Ti як цiнЙ, я.ка була б оiримана за продая( т]"l1:.1б"
сплачена за перелачу зобов'язаtlня у звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку :iлjTT ?,1]:I"
Зокрема, u"nop"aroru-,, бiрlкових котирувань. або даних про поточну ринкову BapтlcTb lншого

аrtалогiчного за характером iHcTpyMeHTy, апалiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi

виз}Iачеllllя справедливот BapTocTi. ПЁрелбачувана справедлива BapTicTb фiнансових .активiв i

зобов'язань визначасться з викорисruппr, пuruйТ iнформЬuiТ про ри}lок i вiдповiдних методiв оцiнки,

3.2. Загальнi положсенI|я lцодо облiкових полiтик

3.2. ], основа (лор,ltувоttпя облiковlх tlолiпluк

облiковi полiтики - KollKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правилата практика, засто_сованi

суб'сктом господарlовання при a*пuдuп,-,i'ru подu""i 
-фir;ансовоТ 

звiтнЬстi. мсФЗ наводить облiковi

гtолiтики, якi, за вис1.Iовком рмсБо, дають змоry скJlасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

;;;.;;у -,-u лЬ.rоuiрrrу iнформачilо про операшiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються,

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

облiкова полiтика Фонлу розроблена та затверджена керiвництвоy Компанii вiдповiдно до вимог

мсБо 8 <облiковi'попir"п", .rin"'u облiкових оцiнках та помилки>> та iнших чинних мсФз,

3.2,2. Iнфорл,tоцiя tlpo зiti,ltч в облiковuх полittluкьч

ФондобирастазасТосовуссвоТоблiковiполiтикипослiДовнолляпол]!1.Тл:::|...":1:.У'"*
подiй або умов, якщо мсФз конкретно не вимагае або не дозволяе визtiачення категорll статеи, для

якtлх iгttlli полiтики Mo)I(yTb бути лоречними,

База для визначеtrня пороry cyTTcBocTiОпераrtiТ, об'сктlt облiку i cTaTTi

звiтностi, за якими
ВСТа lIОВЛ loСTl,crl ПОРi Г

ББББ uiдп*йпо Bcix активiв або Bcix

зобов'язань, або власного капlтаJIу
|-осполарськi операчiТ i полiТ,

пов'язанi зi змiнами у склалi (pyci)

активiв, зобов'язань, власного

С"раrед"""а 
"apTicTb 

активу (об'сктiв обмiну)
Бiд*илеrl ", 

балансовоТ BapTocTi

сРittаrtсових активiв вiд Тх

сtlраведливоТ ва

вiлповiltно до облiковот полiтики Фонду встановлено насryПНi КРИТеРiТ noРo]I Ч-ЧЦ
Розмiр
пороry

счт,геBocTi

3%

|0%

3



Операцii', об'екти облiку i стаЙ
звiтностi, за якими

встаIIовлюсться порiг cyTTeBocTi
База для влlзIlаrlенttя пороt} суттсвос,гi

Господарськi операцiТ та подiТ
щодо доходiв i витрат

Сума чистого

доходiв (наприклад, .Iистий Дохiд вiд реалiзачii.
продукцiТ (ToBapiB, робiт, посrrуг)) i вiltповiдно
витрат (ttаприклад, собiвартiсть реа.ltiзоваttоТ
qродукцii' (ToBapi в, роб i,г, пос.lrуг)) п iдп рисмст.ваIttшi господарськi операцii ru подiТ

та iншi якiснi сРактори, що можуть вIIливати
на визначення порог

Статгi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан)

CTaTTi Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний
лохiд) Фiнансовий результат .,д l]e операцiйtlоi'

ЦД9Ци цi й rloi') дiял brrocTi
CTaTTi Звiту про рух грошових Сума чистого руху грошових ко,u,riГ .ЙБ

операцiйноi (iгrвестицi йtrоi) дiял bt rocTi
власний капiтал Розмiр власIlого кап

3.2.4. Форлла mа назвtt фiнансовuх звimiв
перелiк та нzвви фор" фiнансовот звiтllостi Фонду вiдповiдають вимогам, встаtlовленим

I|XJ:JL:"},ll"ffiЁi 
вимоги до фiнансовоi звiтностi>, та tрорми пр"rirоп, що розробленi у

3,2.5, Меmоdu поdанttя ittфорлtпцii у фiноttсовllх звimах
Згiдно мсФЗ та враховуючи НП(С)Бо 

.l. Звiт про сукупний дохiд передбачас подання витра.г,визнаних у прибутку або збитку, за ruIасифiкацiсю, oa"nouu"o,o на методi ''функцii витрат'' або"собiвартостi реалiзацiт", згiдно i rn"" витраiи класифiкують вiдповiдно до ix функцiй як частI.'lJисобiвартостi чио наприклад, витрат на збут або адмiнiстрЪr,i""у дiяльнiсть.
представлення грошових потокiв вiд операцiйноi'дiяльностi у Звiтi llpo рух гроulових коштiвздiйснlоеться iз застосуванням прямого ,"rоду, згiдно з яким розкривае.'ься iн(lормrацiя про oc'toBltiruIаСИ НаДХОДЖеНЬ ГРОШОВИХ КОШr'iВ ЧИ ВИПЛаТ грошових кЬшriЪ. lп,d,орruцi, 'npo- 

о""Ъr""i й"грошовиХ надходжеНь та грошоВих виплаТ формуеться на пiдставi облiкових .on".lB Фоrrду.
3.3. облiковi полiтики щодо фiнансов[Iх iнструмен.гiв
3.3.L Вuзrtання mа оцiнка фiltапсовttх iHcmpyMertпtiB
В момент первiсного визнання фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд здiйснюе Тх класифiкацiю r,aвизначае модель подальшоТ оцiнки.
Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язаttня у балансi вiдповiдно до МСсDЗ, тодi iлише тодi, коли Фонд стас стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa.
!о фiнансових активiв нчшехtать:
. грошовi кошти та ix еквiваленти;
. дебiторська заборгованiсть;
о цiннi папери, якi утримуlоться до погашення;. цiннi папери, призначенi для перепродallry;. iншiфiнансовiактиви.
.Що фiнансових зобов'язань включаlоться :о фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродDl(у;о фiнансовi гарантiТ;
о iншi.

Розмiр
пороry

счттевостi
1 о/L /о

0,2 Уо

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%



ОперашiТ з придбання або
за датою розрахунку.

За строком виконан}Iя фiнаr;совi
строком викона}|ня зобов'язань до 12

дl4скоllтува1,1l|я.

застосовуtо,tи аttалiз дисконтованих грошових

с,],авок дисl(онтУ, KoTpi вiдповiдають перева)I(аючим.

iHcTpyMeHTiB, якi мають в oclloBнoмy полiбнi умови i

продalкУ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB визнаюТься iз застОсуванням облiку

активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi

мiсяuiв) та довгостроковi (зi строком виконанI{я зобовоязань

бiльше l2 мiсяLtiв).

Фонд класи(liкус фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подirльшоfury за амортизованою

собiвартiстю або за справедливою вартlстю, на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) молелi бiзнесу суб'скта господарюваllня для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визнас Taki категорiт фiнансових активiв:

cPiHaHcoBi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобрDкеI{ням результату

переоцittки у прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;

Фонд визнас Taki категорiт фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцirlки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсtlого l]из}lанllя фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс ik за

Тхtlьою справедл и вою вартlстю.

ФittансовиЙакТиВоЦiгtюстьсяЗааМорТиЗоВаНоюсобiвартiстЮ'якtllовiнпридбавасТЬсяЗМеТою
олер)(ання договiрt-tих грошових потокiв i договiрнi умови придбання фiнансового активу генерують

грошtовi пото*и, KoTpi с суто виплатами oc'o'noi'"yr" .,u проu"пriв на непогашенУ частку основноТ

суми.
Фоttд визнас резерв пiл збитки,для очiкува}iих кредитних збиткiв за фiнансовим активом, який

облiковусться за аN4ортизоваtlою вартlстю,

3.3,2, I'potttoBi Kotutltlt пt,а Ыtti еквiвплеtttllu

Грошовi кошти складаlоться з KoulTiB на поточних рахунках у банках.

Еквiваленти грошових Kot1,1TiB - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвертуюТься у вiдоПлi сумИ гроlllовиХ коштiв'iякиМ'притаманНий незtlачний ризик змiни BapTocTi,

IнвестицiЯ визначаетьСя зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

погаU]ення, tlаприкJlад, протягом не бiльше HirK три мiсяцi з дати придбанttя,

грошовi коl]]ти та Тх еквiвалеl]ти можуть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в

ttаt,liоttальнiй валютi та в iноземнiй валютi,

грошовi кошти та Тх еквiваленти визliаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами.

пода.llьttlа оцiнка
ttoM iнал t,нiй Bapтocтi.

грошIових kolllTiB здiйснlосться за справедливою вартiстю, яка дорlвнюе lx

Подальш_tа otliHKa еквitзалентiв грошових коштiв, представлених депозитамио здiйснюсться за

амортизоваtlою соб i вартiстю.

первiсr-rа та подаJlьtша оцiнка грошових коштiв та Тх еквiвалентiв в iноземнlй в€ulютl

здiйснюсть.о у q,упЙiБ-,,-опiи валrотi за офiчiйними курсами Нацiонального банку УкраТни (нБу),

У разi обмеrкеtlня права використанlля коштiв на поточних рахунках. _в у банках (наприклад, у

вtлпаДку гlризнаtlеtlltя НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiЬтрацi'i) ui активи можуть бути

класифiковаtli у склалi необороru"* uп.йuiв. У випадку прийrrятт] |лY,lirllення 
про лiквiдацiю

баtlкiвськоТ устаLIови та вiдсутtlостi ймовiрностi поверне"пя грошових коштiв, визнання Тх як активу

пр"п"пrurrй i i* BapTicTb вiдобрахtаеться у скJlадi збиткiв звiтного перiолу,

3,3,3. ФiHottcoBi (tKпtttBц, шqо оцitttоtоtллься за aл,optцlll]oBaltoto собiварmiспltо

fiо фiнансових активiв, що оцiнlоtоться за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить

i е б i tl t о р с ь t<1l з а б о р z о в п tt i с пt ь з о в u d п н tul l,t 11 о з ll KclJyl Ll,

[liс.llя первiсьtого визl{аtlLlя Фонд оцiнюе позики за амортизованою собiвартiстю шляхом

потокiв, Фонд використовуе одну чи кiлька

на ринку нормам доходу для фiнансових
характористики, включаючи кредитну якiсть



iHcTpyMeHTa, зrUIишок строку, протягом якого ставка
заJ]ишок строку до погашення основноТ суми.

вiдсотка за контрактом с фiксованоtо, а тчtкож

.Щля розрахуt{ку теперiшньот (поточноi) BapTocTi майбутьliх грошових ,потокiв (щодо позик)Фонд викОристовуе.середньозВая(енУ ставкУ за портфелем короткострокових банкiвських кредитiв у
;ffiХffi:r:JfiУ# 

В баНКаХ, У 'n"* Не введено тимчасову адмiнiстрацi,о uoo ,i"";;;;;;;;,,.""

о".",fi,",iё;#iffi;]"НОМ 
На Кожt{у звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовt,lм iнс,грумеttтомt у

- l2-мiсячним очiкуваним кредитниу 
1!1,гкам у разi, якщо кредитtIий ризик на звir.ну да].у незазнав значного зростанtuл з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMetl]y, якщо кредлt.гнийризик за таким фiнансовим iнструrиентом значно зрiс iз моменту первiсного визtIаll}lя,
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком степерittlня варr.iсть рiзниrцi Mi>tc договiрt-tимиГРоШовиМи потоками, належl{ими до сплати на користь Фонду ., ;";;Ъ;;оi,, , .роrовими потокаfuIи,якi Фонд очiкуе одеря(ати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнlос, чи зазнав кредитtIий ризик за фiltансовимiHcTpyMeHToM значного зростання з моменТу первiсного визI{ання. Гiр" 

""nouuHHi 
такоi.оцiнки ФондзамiстЬ змiнИ суми_ очiкУваниХ кредитниХ збиткiВ використоВуu йiпу ризику llаста}lt|я дефол.гу(НеВИКОНаННЯ ЗОбОВ'ЯЗаН") проrягом очiкува""- ;rЪЙ'лiт qri"u""oro.o'inirpyMe'Ta. !ля викоtlаltнятакоТ оцiнки Фонд порiвнlое ризик настання лефолту ;"Ъj;;;;";"i;;;i,,l.nro, станом на звiтнуДаТУ З РИЗИКОМ НаСТаННЯ ЛефОЛТУ За фiНаНСОВИМ-iНСТРУментом станом на дату первiсного визналtllя, iвраховуе при цьомУ обгрунтовано необхiДну та пiдЪЬердя(увану inqroprlui., Що е досrупною безнадмiрних витрат або зуёЙль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з момегl.гу гlервiсllоговизнання.

Фонд BBarKac, що кредитний риз_ик за фiнансовим itlcTpyMelITolvt }le зазнав зl]аLllJого зрOсl,аI-1ня змоменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, ulo бi"uuaо""й i,,arpyra", ,uu 
'lизький 

piBeHbкредитного ризику станом на звiтну дату.
у випадку фiнансового активу, lllo с кредитно-знецiнеtlим станом на звiтну Дату, але не спридбаним або створеним кредитно-знецiнени;ы;";;"" unr"ro"l, Фонд оцiгllое o.IiKyBalti кредитltiзбитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою BapTicTto очiкуваltихмайбутнiх грошових потокiв' дисконтова'ою за первiсною еd;ективноtо с.гавкою вiдсотка зафiнансовим активом, Буць-яке коригування визllаеться в прибутку або збитку як прибуток або зби.гоквiд зменшення корисноЪтi.

. На поточIlу лебiторську заборго_ванiсть за видаtlиjчIи позикамlи Ф_онд с.гвор}ос резервоЧlкУваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi в розмiрi 0,5 

';;l;;;r" 
оор.r.

. На простроченУ лебiторську заборгованiсть за виданими позиками Фонд створюс резервочlкуваних кредитних збиткiв на суму заборгованостi вiдповiд,iо д"Ъrр;;i;,;р".rроLIеllllя:

о".r,;i;Ь'#ffii#ЪТfiеННЯ 
ПЛаТеЖiВ - Нараховуеться резерв очiкуваних кредит}lих збиткiв у

- бiЛЬШе l2 МiСЯЦiВ ПРОСТРОЧе'НЯ ПЛаТеЖiВ- нараховуеться резерв очiкуваrtих крелиl.них збlt,гкiву розмiрi l00 % вiд суми боргуj
fебimорська забореовсtltiсmь зо moBoprl, послу?rt, lt(IpuxoBallLtlyllt BidcomKaryttt
Безумовна дебiторська заборгованiсть визнасться як актив тодi, коли Фонд с.гае cTopo'o'договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне право одер)I(ати грошовi кош.ги.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборговаlrостi здiйсrlюеться за справедливою BapTicTlo.Пiсля первiсного визнання подitльша oLliHKa дебiторськоТ заборговаtlостi вiдбувастьсяl заамортизованою вартiстю.

. 
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленот ставки вiдсотка Фонд оцitrtое за cyl\4oloпервlсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несут*гевим.
!ебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, щодо якоi icHye розтермiнуваlrняплатежiв, Фонд оцiнюе за сумою договору, якщо вплив дисконтуI]ання е несут.гсвим.
На кожнУ звiтнУ дату ФонД оцiнюе наявнiстЬ ознак знеЦiнення фiнансового активу або групифiнансових активiв, Оцiнка зменшення корисностi фiнансового. активу в результатi дiТ креди,гногоризику вкJIючае данi, якi пiддаються спостерея(енню, про наступнi подii:- фiнансовi труднощi боржника;
_ порушення умов договору, наприклад, прострочеtlllя виплат;



- Ftегативнi нацiональнi або мiсцевi економiчнi умови (збiльшення рiвня безробiття, зниження

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

заборгованiстю практичнi прийоми з використання матричi забезпечень,

Фоtлд викОристовуе дл, оцi"юuuпп, l2-*iaячних очiкуваних кредитних збиткiв або очiкуваних

кредитних збиткiв .u Ъ."о строк дiТ за (liнансовим" uni"uur" свiй ВЛаСНИЙ iСТОРИЧНИЙ ДОСВiД

*p.o"rn"* збиткiв. Залеrкно вiд диверсифiкованостi своет клiентськот бази суб'ект господарювання

використовус вiлповiлнi групи (вил (iiнансового активу, тип дебiтора, TepMiH заборгованостi), якщо

його iсторичний досвiд кредитних збиткiв указус на значно вiдмiннi закономiрностi збиткiв для рiзних

клiеtлт,ських груп,

на прострочеltу поточrrу лебiторську заборгованiсть по нарахованих вiдсотках за виданими

позиками Фонд створюе резерв оч,пуuut,й* пр"д"rп"* збиткiв вiдповiдно до cTpoKiB прострочення

платея<iв:

-1-3 мiсяцi прострочення платежiв - нараховуеться резерв очiкуваних

розмiрi l0 % вiд суми боргу;

- 3-6 мiсяцiв прострочення платежiв -
розмiрi 20 О/о вiдсуми боргу;

нараховуеться резерв очiкуваних

кредитtlих збиткiв у

кредитних збиткiв у

- бiльLше б мiсяLtiв простроченгtя платея<iв - нараховуеться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розrчriрi 50 % вiд суми боргу.

ПоточttУ дебir,орсьКу заборгОванiсть фiзичних. осiб за реалiзованими форварлними

контрактаМи та кварТирамИ ФолtД групуС в зztле)I(ноСтi вiД наявноётi прострочення та TepMiHiB

Ilрострочен,-,, nnu,,,"r,,iB i cTBoprou p"..pu очiкуваних кредитних збиткiв на непрострочену суму

заборгованостi в розмiрi 0,5% вiд.у*" бор.у,,а na прострочену суму заборгованостi вiдповiдно до

cTpoKi в прострочеllt,tя плате>кi в:

-1-12 мiсяrдi простро.tе}lня платеrкiв - нараховусТься резерВ очiкуваних кредитних збиткiв у

розмiрi 2 Yо ьiд суми борry;

- бiльше l2 мiсяцiв прострочеtlня платеrкiв - нараховусться резерв очiкуваних кредитних збиткiв

у розмiрi 5 % вiд суми боргу.

1-1a поточну дебiторську заборгованiсть за придбаними майновими правами Щодо квартири

ФонД cTBoploc резерВ очiкуваниХ кредитниХ збиткiВ в розмiрi 0,5 О/о вiд суми боргу,

На поточнУ дебiторську заборгованiсть за внесками. до незаресстрованого статутного 5qп]т.алу

та сплачеllИi\4и аваl]саМи за акцiТ ФогtД створюе резерВ оч,пуuu""iкредитних збиткiв в розмiрi 0,| оh

вiл суми боргу.

У зв'язt<У з поширенняМ COVID-l9 icHyc ризиК середньосТроковогО та довгострокового

ttега.I.ивllоГо впливУ на cBlToBY 
"nono*inY 

ie*oHoMinY Украi'ни_зокрема, На поточну лебiторську

заборгоtзаtliсть ФоltД створюс резерR o.iinyuunr* *р.д"rп"* збиткiв пов'яза*lих з COVID-19 в

розмiрi 0,5 %о вiД суми боргУ 
тного пепiодч амс фiнансових активiвякщо протягом l]аступного звiтllого перiолу амортизована BapTlcTb

зростае, i дагrе зростаllLiя *on nu об'сктивно пов'язати з подiею, яка вiдбуваеться пiсля визнання

збиткУ вiд згlецiгtей, l iriri про фiнансовi результати, збиток вiд знецiнення вiдновлIосться Llерез

вiдобЬаlкеrrliя результату у прибутку або збитку,

з.з,4, ФittottcoBi oKlI1.1BLt, tt4o otlitttotoпll,cя з0 сttравеlлuвоtо варпliспllо, з вidображсеttttяllt

р езул ь l11 п lrt1l tt.e1l е о tli t t t< ч 1l tl р t,t бу ttt ку х fi 11 з б tt ttlKy

flo фiнансових активiв, що оцiнюIоться за справедливою вартiстю, з вiдобраltенням результату

n.p.ouinn" у прибутку або збитку, вiдносяться акцiт та пат (частки) господарських товариств,

Пiсля первiсlлого визнання Фонд оцiнюе Тх за справедливою вартiстю.

Справеллиlза BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом

орган iзатора торгi вл i.

Якrцо на ба-паttсi облiковуються акцiТ, для

Mellttla 5 о% активirt Фонду, та змiна BapTocTi яких

про фir,rаrtсовий cTart, балансова BapTicTb таких

яких не icHyc активного ринку або частка яких

не буле мати суттевого впливу на показники звiту

uпцlй uuu*аеться наблиrкеною до справедливоТ

BapTocTl.

справедлиrlа BapTicTb визtlачасть.ся як цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена

за t]ереllачу зобов,язання у звичайнiй on.puuiT Mii учасниками ринку на дату оцiнки, Оцiнка

сIIраведлиВоТ BapTocTi базуеться на припушеннi, що операцiя iз'пролажу активу або передачi

зобов'язаttttя вiдбудеться або на основному ринку дп, ц,оl.о активу або зобов'язання, або за

1



1iдсутностi осrtовного ринку - у найвигiднiшому ринкуосновний або найвигiднiший-ри"оп пцuu бути досту";"; ;;;
Yci активи та зобов'язання розподiленi на категорii в

мо)кна описати на oct-loBi найнижчих piBHiB вхiдних дuп"*.
BapTocTi загалом:

для цього активу або зобов'язаllня.
Фонду.

N,lеI(ах icpapx iT с гl раI]едл и Boi' ва pr.ocr.i, я ку
якI е вall(ливими для оttittки сllравед.ltивоi.

1 piBeHb - цiни котирування (некоригованi), }{а активt|ому ринку для iдентичliих активiв абозобов'язань.

л-.r.,.-?-|]вень - метоДики оцiнкИ, для якиХ найнижчий piBeHb вхiдних даних, який е ва)l(Jlивиlчl дляоцlнки справедливоТ BapTocTi, пiддаеться спостере)(е"ню, nprMo uOo onobapaonouu,,o.
3 piBeHb - методики оцiнки, для яких найния<чий piBeHb вхiдt-lих даних, який с ва)I(JlивиIчl /lляоцiнки справедливот BapTocTi, не пiддасться спостережеllню.
Справедлива BapTicTb активУ або зобов'язання оцiн[оеться iз використаllняNl припущеllь, якiвикористоВуватимутЬ учасники ринкУ пiД час визначення цi"" дr, 

-о;;;;у 
або зобов'язаl'llя, зурахуванням того, що учасники ринку будуr, дiяти з найкращою економiчноlо вигоllоlо для себе.Фонд використовус. методики оцiпп", якi 

"вiдповiооar, '"ur.ним 
обставинам i для яких iсlзую'ьдостатнi данi для оцittки справедливоТ BapTocTi, ,un""r-r"o l]икористоl]уюLlи вiдllовiднi Bxi/lHi даtli,якi пiддаються спостереженню, та мiнiмiзу;;"--;;;;;;]ruп,,, вхiдних да}Iих, якi tle пiддаютьсяспостереженню.

*fl""il'i"#"J:::':11?*Ч:jЧ:У:::!]i"I, актиI]у сут,гево вiдрiзtlяеться вiд справедлиtlоi.

:IY:'j:il.::i:Y3' " ЗМ iНаМ И у ф i rrансовому c.'.aH i .r lr. "ru'iuЁ; ;r"i ;; 
" 

"#; i

IlТ".,"'*?::::i.,:ja.y"тих даних, визначення Фондом справедливоi.| вар,гостI частки у

3Б::Тfi :"#i#:"T""#"JJ,-",Т:i:","':,"","::r_"л:т1_:::фЙ;;;.i;'",';;#,];i"xХ'Ж:fi Нli,фЪ-ч::":li uйпор"",uп,,, uй.iu,Ъ;i;l;'"ъJ*#;'""#?";r:i,'JliхJ,"l""ilil#;.J:lНl'"}1

пl

Япщо обiг акцiй, яких було зупинено, акцiй щодо яких прийнято рiшенtlя ГlItIJПФР прозаборону торгiвлi та про зупинення внесення змiн до системи депозитарного облiку, вiдttовлtостьсязгiдно з рiшенням нкЦпФр, TaKi акцii пiдrr.uБri йЪri"rr до справедливоi.вартостi протягом 1.рьохРОбОЧИХ ДНiВ З Дати оприлюдtIення uiдпо.iдп-"Й^;i;;|ll _нкцпог. вlо"ЪЪп.u,lя корисtlос.l.i r.aзбиток вiд знецiнення фiiансового активу вiдобраlкlс;;;i Звiтi про фiнаr;совi резуль'ати.Змiна справедлиВоТ вартост' ф'',i,:":iт активiв (корпоративних прав) вiдоброlсасться взвiтному РоЦi в бух.галтерському облiку.пiсля оприлюднеIiня'tРi',ансових'звiтiв пiдприсплств запопереднiй звiтний piK за pu"y"nar" доходiв 
"бо ";Й;;.'"^'3,3.5. Зобов'лзання

Кредиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае cTopollo'oдоговору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошlти.

м назва показника

Mc1,1]a:

Нормативrrе
значенllя

>l

Критерi й вiдпов iднос,гi
l{орма,I,ивному знаLlен tllo

(так) (Hl) yN,lol]Ile

поз}Iачення
1

1,1

I,1

0,9 l(no*
2 >0 0,9 Коо.
J Коеф i цiент платоспромолtностi (автоном ii) >0,5 1,1 0,9 I{,,,,n,

4
коеФlцlент забезпеченостi власними
оборотними запасами >0, l 1,1

1.1

0,9 К.uб..

5 Коеф iцiент рентабел bHocTi акти BiB >0 0,9 Кр.".



поточнi зобов'яза1,1ня - це зобов'язанt,tя, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

озtlак:
о Керiвництво КомпанiТ сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас

погашенIlю протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

о Керiвництво Компанiт не мае

IIротягом щоtlайме|{ше дванадцяти мiсяцiв
безумовного права вiдстрочити
пiсля звiтного перiолу.

погашення зобов'язання

зобов'язаl tb.

Поточнi зобов'язання оцiнtоtоться у подаJIьшому за амортизованою вартiстю,

Пото.tну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою

первiсного paxy}lky rракryри, якщо вплив дисконтування € несуттевим.

3, 3, 6. Зz о р tll п l! l I я rP i t t п t t crl в uх п Kttl t,tB iB пло зо бо в' лзаtt ь

Фiнансовi активи та зобов'язаltня згортаються, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати

залiк визнаllих У балаrrоi сум i мас HaMip або зробити взаемозалiк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язанt,lя одllоtlасно

3.4. облiковi полiтtлки Iцодо oclioBHllx засобiв та нематерiалыlих активiв

3,4.], BtBttottllя l11o otlittKп oclloBll,N засобiв

Фонд визнас матерiалt,ний об'скт основним засобом, якщо BiH утримуеться з MeTolo використання

Тх у проLtесi свосТ дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення алмiнiстративних i соцiально-

;у;,й;;; функl-riй, очiкуваrлий строк корисного використання (експлуатаui'r) яких бiльше одного

polty та BapTIcTb о,."* бirru-,о 6000 .pn., лп, придбаних пiсля 23,05,2020 року BapTicTb бiльше 20 000

грll.

первiсно Фоttд оцiнюс ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подalльшому ocHoBHi засоби оцiнюються

за Тх собiвартiстtо MiHyc буль-яка накопичена амортизачiя та буль-якi накопиченi збитки вiд

зI\4еl|шlення корисностi. Сума накопиченот амортизацii nu лury переоцiнки викпючаеться з валовот

бшансовоТ uaprooTi-iK;";i .,.; чистоТ.уr", n.p.paxoBaHoT ло переоuiненоТ суми активу, ,Щооцiнка, яка

входить до складу власIjого капlтzUIу, переноситься до нерозподiленого rlрибугку, коли припиняеться

визtlаllня вiдttовiдtlого активу.

Матерiалt,нi активи з T,epMiHoM корисного використання

придбаrrиi пiс.rrя 23,05.2020 року вартiстю до 20 000 грн,,

ма,герiальt tим и акти вам и (МtlМА).
3. 4, 2, П oi пль ltt i в tt tlt,p а tltu.

Фогtд lle виз}lае в балансовiй BapTocTi об'екта ооновних засобiв витрати на щоденне

обслуговуваI.Iня, peyottT та технiчне обслуговування. об'скта. I-{i витрати визнаються в прибутку чи

збитку, коли вони поttесенi. в балансовiИ bapTbcTi об'скта основних засОбiВ ВИЗНаЮТЬСЯ TaKi ПОДаЛЬШi

витрати, якi задоволь}Jяють критерiям визнання активу,

3, 4. 3. Д,u о р ttt u,:l а цist о с l l о в l l u-y з а со б i в,

дмортиза uiя осrrовн llx засоб i в здi йснюеться щом iся чно,

лля нарахуваLIня амортизашiТ ос}lовних засобiв використовусться прямолiнiйний метод

[IapaxyBaнl], uropr".uLriT. Нморrизацiя нараховуеться у вiдповiднос,i ло I.pyn основних засобiв i

TepMirry корисtlого використання за кожнйм об'спrом основних засобiв до досягнення балансовот

BapTocTi об'скта I]ул ьового зtIачення.

11ри розрахунку амортизоваttоТ BapTocTi лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв прирiвнюеться

до нуля.

f{iапазоrl cTpor<iB корисного використання вкJIючас:

поточнi зобов'язанtlя визнаються за уl\lови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

понад один piK, вартiстю до 6000 грн., для
вважаються маJIоцlнними необоротними

Л} грyпи найменчванlrя осltовних засобiв Терм iH корисного ви кори!т4цдд_р9ýц__

Група l Зеплельгti дiлянки
Г'рупа 3 Будiвлi,споруди 15-20

Група 4

Гру"м

Маrrtини та обладнаtлня (KpiM

комп'ютерноТ технiки)

5

Комп'ютерна TexHiKa 2

Група 5 ТDаttспортнiзасоби 5

Груllа 6 l нструменти, прилади, l l]Beнfap 4

Група 9 lHttli осноlзlli засоби |,2
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Амортизацiя МНМА нараховуеться в першому мiсяцi використання об'екта в розмiрi i00 % йогоBapTocTi.

Капiтальнi 
,вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягомl терп,liну i.х корисноговикористання, Амортизацiю активу починають, коли 'в!н_ стас пЁ*urп", для використаllня.Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiцбуваеться ранiш_lе: на дату, з якоj.ак.гивкласифiкуЮть як утриМуьанийдля продDIiу, або 

"u 
ооrу, з якоi r,р"п""оr..ь визнаLIня активу.

3. 4. 4, Немпmер iал ь tti акmuв ч
нематерiальнi активи оцiнюtоться_ за.собiвартiстю за вирахуванням будь-якоi' tlакогlиченоi'амортизацii та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшеFIня корисностi. Нематерiальнi активи, якi

ffiН:frЪI.|;'J."*'Тi ДОГОВiРНИХ абО iНШИХ }оридичних прав, амортизуються про'ягом TepпriHy

3,4,5, 3меп,uенltя корuсltоспli octtoBHttx засобiв иtп lrellaflшpirutbttttx aKntttBiBНа кожну звiтну дату ФонД оцiнюе, чи с якась ознака того, що корисtliс.гь аl(тиI]у Nlo)i(eзменшитися, Фоltд зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодуванFIя, якщоi тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування ак.гиву меl{ша вiд йоiо балаtlсовоТ Bapr.ocT,i. .l.aKe
зменшеFIня негайно ll:1ает!ся в прибутках чи збитках,"якщо актив не облiковуlоть за переоцittеноtоВаРТiСТЮ ЗГiДНО З МСБО l6, ЗбИТЬк .iд .".nrЙir'tnip""rocTi, виз'ан ий для ак.гиву (за виttя.гкомгудвiлу) в попереднiх перiодах, Фонд сторнуе, якщо i тiльки 

'пйо .ri,,"лися попереднi оцitlки,застосованi для визнаЧення сумИ очiкуваноiО'вiдшкодуВання, ПiслЯ визнанI'Я збиткУ tзiД зме'tulеtlнякорисностi амортизацi" o"Hou""x ,u.Ь_бi. *op"r;;;;;'i 
"uйбуr'i* п"рlолuх з Nle.I.oto розподi.ltеllняпереглянуТоi балансОвоТ BapTocTi необорот*,Ь.о" un."uy 
"u .""r"мати.tнiй (корисНоГо Використання. 

_ - -r"' 'lDJ по vnulýMaI и'lнIи ocl_iol]l ПротяГоМ сl'року

3.5. облiковi полiтики щодо iIlвестицiйноТ HepyxoMocTi
3. 5, l, В uu tапl ш iнвесmuцi йн oi l rcPYXO,VtOCmi

!о iнвестицiйноТ HepyxoМocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землtо чи будiвлi, або час.гиt.lубУДiВЛi, абО ix ПОеДНаННЯ), Y'P"ryuo"y на правах *лас"ос.i uoo..loi,o'rr."o.|o,; про cpiHaHcoBy ореtlлу зМеТОЮ ОТРИМаННя ОреНдНих платех<iв 
19::U:i:ч.ння BapTocTi nunir.,y-i" Йl до.r.lIення обох цiлей, ане для: (а) використа.ння у_виробництвi чи при постач";,;i-;;;;ir;"fr;'"uдu'"i послуг tIи дляадмlнlстративних цiлей, або (б) продш(у в звичайному ходl дlяльностl.

Iнвестицiйlrа HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi iтiльки тодi, коли: (а) е йMoBipllic.,'b.1.o1.o, щоФонд отримас майбутнi eKoHoMi,Il-ti вигоди, якi пов'я.",ri"'.''чl.#'i,,""..."ljОFIоlо l]epyxoMric,ro, (б)соб iBapTicTb i нвестицi йноi нерухомо"тi rоrй о;;;йн;Ъцi n 
"r".якщо будiвлi вкJIючають одну частину., ята утримусться з метою отримаrlllя орендrrоt' пла,ги ],аДРУГУ ЧаСТИНУ ДЛЯ_ ВИКОРИСТаННЯ У ПРОЦеСi ДiЯПr"ЪСТi Фонду uбо дr, Ъоri"i"rроrив.-'их цiлей, вбухгалтерСькомУ облiкУ TaKi частйи 'об'екту'п.ру*Ьrо...i 

оrtirrюют,,ir"ru^пiообраrкаlоться окремо,якщо вони можуть бути проданi окремо.
3, 5, 2, Пер в ic н а mа п о сл iDy ю,t а о t4 i rt ко i t t в е с m lt l1i li tt oi tt е руж 1,1 t о с m i
Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю, Ви.l.ратl.t tla операtlitовключаються до первiсноТ BapTocTi. CoбiBapTicTb придбu"от i*,u."rй;l;;.i;;;у*оr,о.ri включа€ uirry ii.придбання та будь-якi 

"",рuъ"' якi безпосередньо вiлнесенi до llридбання. Безrlосередньо вiднесеltiвитрати охоплюють, наприruIад, винагороди за надання профе"iiilri;-;;;;,о;,,rlих послур, tlод.l.гки,пов'язанi з передачею права власностi, та'iншi 
""rрuil'ЙЪп"рuцiю.Подальша оцiнка здiйснюсться за справедливою BapTicTlo, яка Ila дату оцiнки дорiвt-lюс первiснiйBapTocTi за вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ

3,6, облiковi полiтик1' щодо необоротних aKTllBiB, утрrrDIуt]аних для продажу
_ Фонд класифiкус необоротний актив як утримув аний для продаrt(у, якшlо його ба-лlансова вар.гiст,ьоуде В основному вiдшкодовуватися шляхоivl. операцii продu,l(у, а не по.].оч'{ого використаl{ня.Необоротнi активи, утримуванi для продu,ку, оцiнююr,ься i вiдобрurпurоrо"о ,Ъу*.uпr"рському облiкуза найменшою з двох величин: балансовй або справеоr".]ББ;;Ы';"ui.оu*r.u,,ням витра' наОПеРаЦii' ПОВ'ЯЗаНi 

:,:|_oou*"', АМОРТИЗаЦiЯ На,uni 'uпrБ" 
не tlараховуеться. збито* вiд змеtrulеtIнякорисностi при первiсному чи под€tльшому списаннi активу до справедливоi BapTocTi за вирахуваlltIямвитрат на продarl( визt{асться у звiтi про фiнансо.i р"зуrrrа."rи.

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в oc'o.'oMy Bci ризики т.а виtlагороди,пов'язанi з правом власностi,uЪп,"u. Фонд як орЁпдurор на початку строку ореl{ди визнае tPiHaHcoByоренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвrrlоlоть справ.дп"uiй'вартосr.i оре}lдованого
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майна lia початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою BapTicTto

мittiмальt-tи* op.n,on"* nnurar,ii". Мiiriмальнi оренднi, платежi розподiляються MirK фiнансовими

витратами та змеllшенllям непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен

перiол таким чином, Lr(об забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на з€ulишок зобов'язань,

I{еперелбаченi ореtrлпi платежi вiдобраяtаються як витрати в тих перiоД8х, у яких вони були понесенi,

Полiтика 
"uрu*уuuппя 

амортизацii'на'орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартноtо

полiтикоlо Фоrlду щодо подiбних активiв,

Ореrrда активiв, за якоtо ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично

заJlишlаIоть.о о ор"uдодавця, класифiкуеться як операчiйна оренда, Оренлнi платежi за угодою про

операчiйну оренду визнаtоться як витрати nu прr*опiпiйнiй ocHoBi протягом строку_ оренди, !охiл вiл

ореllди за угодами про операцiйну оренлу Фонд.визнае на прямолi-"ii:,il,основi протягом строку

орaпл", Заr:рати, вкJlючаючИ амортизацiю, понесенi при отриманнi дохоДу вlд оренди, визнаються як

витрати.

3.8. облiковi полiтlлки lцодо податку lla прибуток

витрати з податку на прибуто|( являють собою суму витрат з_ поточного та вlдстроченого

податкiв, Поточний податок визtlачаеться як сума подаrпiu на прибуток, що пiдлягають сплатi

(вiлrшколуВанню) шtодо опоДаткоRаногО прибуткУ (збитку) за звiтниЙ перiод. Поточнi витрати Фонду

за податкаN,tи розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних)

rta дату балансу.

3"9" облiковi полiтlлки lцодо illшrиx активiв та зобов'язаrlь

3, 9, 1, З а б ез lle.teцrrrl

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

конструктИвгtу) внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж немоrкливо),

t'.Io погаtшення зобов'язання вимагатиме Ъ"Оуrrо pecypciB, KoTpi втiлlоють у собi економiчнi вигоди, i

м o}I(H а лостов i pt-lo оцi 1-1 ити сушrу зобов'язан ня.

3, 9. 2. В uttла tlt u ttp а tliB п uк(и|

I{a Фондi ttайманi працiвники вiлсутнi. Ведення господарськоТ дiяльностi та управлiння

активами здiйснrосться Компагriеlо згiдно iunony Укратни "про iнстиryти спiльного iнвесryвання",

вiлповiдtно до t|инilого законодавства Фонд сдиний соцiальний внесок не нараховуе,

з.l0. tнrшi застосоl}аtIi облiковi полiтлtкио що € доречrIими для розумiння фiнансовот звiтностi

3.10.1 f oxoiu mа вuпlрпllхu
(Dоt.tДвизtlаеДохiдвiднаДанняпосЛУГ'коли(абоУмiрУтого,як)вiнзаДоВолЬняеЗобов'язання

t*одо виl(оllаIJня, n.p.ou,o.i" обiшяну no.nyry (тобтЬ акiив) клiентовi. Актив передаеться, коли (або у

Mipy того, як) клiент отримуе контроль над таким активом,

fiохiл вiд про/tаrку срirrансових активiв визIlасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

tlаведених далi умов:
а) Фогrд передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

в) за Фондом не залишаеться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка

зазвичай пов'язаtlа з володittням, aHi е(lективний понiроль за проданими фiнансовими iнструментами,

iнвестицiйною llерухомiстю або ittшими активами;

г) суму доходу Mo)l(Ha достовiргtо оцiнити;

л) ймовiрtrо, що ло Фонду надiйдуть економiчtлi вигоди, пов'язанi з операцiеlо;

е) витра'и, якi булИ або булутЬ понесенi у зв'язкУ з операцiеЮ, мож}lа достовiрно оцiнити,

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

- гlраво Фонду на одер>кання виплат за дивiдендами встановлено;

- с ймовiрtl icTb, rцо економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;

- суму дивiдеrrдiв Mo)l(}|a достовiрно оцiнити,

l{охiл визнасться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за умови

вiдповiлностi визl]аченIIю та op"repioр1 визнання, Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з

визна1,1ня м зб iл bllleH ня активi в або зменшення зобов' язань.

витрати - це зменluення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого е зменшення

власного капiталу, KpiM яl< унаслiдок здiйснення розполiлу держателям вимог до власного капiталу,

IJизtлаttгtя витрат вiдбувасться одночасно з:

11



' первiсним визнанням зобов'язання чи збiльшенl-tям балансовоi BapTocTi зобов'язаrrня; або' припиненням визнання активу чи зменшенням балансовоТ вар.гостi активу.
3.10.2. Вumраmа за позuкOJ|llt
Витрати за позиками, якi не с частиною фiнансового _iнструменту та не капiталiзуtотьсячастина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонд капiталiзус витра.ги lja l]озики,безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвництвu'uБ виробttицтва квалiфiковаtlого активу,частина собiвартостi цього активу.

. е повною в ycix суттевих аспектах.
пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiт

джерел та враховус ix у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про полiбнi та пов'язаlli з tlими Ilи,гання;

к""ч.?rу"#:iН"#:rlЪffiil'#iХХr,iJi,l"нцепцiТ оцiнки активiв, зобов,язань, доходiв ],а ви.грат у
пiд час здiйснення судження керiвництво КомпанiI враховуе llайостаннit'i полоrкеrtltя itltltихорганiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуiLльну ociloByдля розроблення стандартiв, iншу професiИну лiтЬрйу .ЪО"iку та прийнятi гzulузевi прак.t.икl.t, r,ictoNllрою, якою воtIи не суперечать вищезазначеним джерелам.
операцiт, що не регламентуються МсФз Фондом tle здiйснювrLлись.
4.2. СуджеlIня щодо справедливоТ BapTocTi активiв Фонду
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих (litlaHcoBllx ри}lках,розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоТ BapTocTi на MoMettT закриття торгiв на звi.гllу дату. Вlнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi' грунтуеться на суд)i(е}ltlях щодо гlередба.rуваllихмайбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiч"оf 

""iу"чli, р"."пlц- ur;;;;r;- рiзtlиlчI (liнансовимlHcTPYMeHTaM, Та iНШИХ фаКТОРiВ З ВРаХУВаННям вимог МСФЗ lЗ коцiнка справедливоi, BapTocTi>.
4,3, Судясеlrня щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових ак'ивiв
КеРiВНИЦТВО КОМПаНiТ ВВаЯ(ае, ЩО ОбЛiКовi оцiнки та припуl-ttеltrlя, яt<i MaIoTb cTocy'o* до оtlitIки

P,iT.i:.:":l" 
iHcTPYMeHTiB, де ринко'i по'"рУ"ання не доступнi, е кJltоtlовим д)кере'ом rlевизttа.tеtIос.гiоцlнок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазrtаtоть змiн з плиliом часу, оскiльt<и оLlittкибазуютьсЯ на припуЩенняХ керiвництВа Itомпаlrii щодо вiдсоl,кових cTal]ol(, l]олатильносr,i, зlчlitl

як
я lti
як

3.]0,3. Умовпi зобов'лзаttнrl пl0 uкmuвrt
Фонд не визнас yMoBгli зобов'язання. в звiтi про фiнансовий стан Фоьrду. lнформацiя про умовнезобов'язання розкрива€ться, якщо мояtливiсть ;ruф;;;;;.,r, якi втiлrою'ь у собi еконоtчtiчнi вигоди,Не е ВiДДаЛеНОЮ, ФОНД Не ВИЗНаС YMoBHi активи. ir".;;6ормацiя npo уrоЪ'""й актив розкривасl.ься,коли надходження економiчних вигiд с ймовiрним
4. OcHoBHi припущенtlя, оцiнки та суджеIlня
ПРИ ПiДГОТОВЦi фiНаНСОВОТ ЗВiТНОСТi Фонд здiйснюс оцiнки та припущення, якi мають впли' наелементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, мсБо ,u ,пуru'ч."iй^ро.роблених KoMiT,e.''oMз тлумаченЬ мiжнароднОТ cPiHaHcoBoi звiтностi. Оцiнки'та й*.*uО bu.y,o.r.r',iu non"p.o'boMy досвiдiта iнших факторах, що зi iснуючих обставин naun,urri'." обгруrlто"u 

^rr**r'i'.u рa.уrr'атами якихприймаються судження щодо баланс.овоТ BapTocTi активiв ,u- aoOor'raon,r. Хоча цi розрахуlJкибазуються на наявнiй у керiвництва KoMпaHii'l,r,Popru,iiT 
"ро поточнi ;;;oii, факr.и.ttli резуль.l.а.гиможуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв.'ОЬластi, де TaKi .удп,"r,,ri'с особливо t]ажливими,областi, що характеризуються високим рiв;.;й;д;;ri,,u oor""ri;;;";;p;rly'-'le'|lя й розрахуrlкимають велике значення для пiдготовки фiнансовоi звiтностi за МСФЗ, 

"uo.o.nl ""n,u..4,1, СудясеlIня щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутllостi коrlкретних МСФЗЯ*що немае МСФЗ, який конкретно 
. 
застосовусться до операцii', iншоi' подii. або умови,КеРiВНИЦТВО КОМПаНii ЗаСТОСОВУе.УЛ"'."", пiд час Й;р;бr""'я та застосування облiковоi. 1-1о.ltit.ики,

I"лlл:lР.:|МаЦiЯ 
бУЛа Доречною для потреб nop""ryJ*i, on, прийняйя екоtlорtiчних рiшегrь тадостовlрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiЬть: 

-

, подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльttостi т,а грошовi llотокиФонду;

' ВiДОбРаЖаС еКОНОМiЧНУ cYTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а l]e лише lоридичrlу форму;о е нейтрчu]ьною, тобто вiльноlо вiд упереджень;

посила€ться на прийнятнiсr.ь ttaBellet.tиx дzuli

12



в€Ultотllих KypciB, покrlзI{иl(iв кредитоспроможностi .контрагентiв, 
кориryвань пiд час оцiнки

iHcTpyMeHTiB, Ь TaKont спечифiчtlих особливостей операuiй; та

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдобраrкенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи

(витрати) може бути значним,

якби керiвниttтво Компанiт використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильнос1i, KypciB обмiну валют, ор.л"r1,о.о рейтингу поп,рui"".г1_,.доти оферти i кориryвань пiд

'ac 
оttiнкИ iгlструменr-iв, бiльша або Ivtенrа змiна в оцiнцi BapTocTi фiнанс.ових iHcTpyMeHTiB у разi

вiдсутностi ринкових котирува}Iь мала б iстотний вплив на'вiдображений у фiнансовiй звiтностi

чистий прибуток та збиток.

Розумiю.lи ваrкливiсть використання облiкових оцiнок та пригryщень lI1одо справедливоТ BapTocTi

q,i,,n,',"ou'"* ппr"uiп'*u"р*i-uiлсуrностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвня,

керiвниLtтвО I(омпагriТ плануС ."nop"arooyrur" оцiНки ,u сул*Ьппя якi базуються на професiйнiй

no*r,"r.n,lii прачiвникiв Гiiдпр".*.,,,uu, досвiдi та минулих подiях, а тако)к з використанням

рсlзрахугlt<iв r.a плоделей BapTocTi фiнансЬвих активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо

'аких фitrансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках с недостатньою, на думку керiвгtицтва КомпанiТ с прийнятним та необхiдним,

IJикористання рiзних маркетиtIгових припуЩень та,/або методiв оцiнки також може мати значний

вплив rtа передбачуваI{у справедливу BapTicTb,

4.4. СулженIlя щоДо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнаrIсовлlх iHcTpyMeHTiB

ltерiвництво ltоп,rпанiТ застосовус професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових

i"crpynoenriB, Ll{o входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням

гр)/нтусться,,о оч,,rчi-ризикiв фiнансового irrcTpyMeHry, йоiо прибутковостi й динамiцi та iнших

il;-й-. Проrе iснують невиз'аченостi, якi *oniyro бути пов'яiанi з призупиненням обiгу цiнних

IIапер|в, Lцо l|e € ItlдконтрОЛllНИМ oap,un",rruy КомпанiТ фu*rоро' i MorKe суттсво вплиFIути на оцiнку

(li tlаttсових irrcTpyMeHTiв,

4.5. Ви користаIl rt я с,гавок диско}1,1уваll н я

Ставка дискон.гУ - це проЦентна ставка, яка використовусться для перерахунку майбутнiх

rtoTottiB доходiв в еди}lе значенllя теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка с _базою для визначення

|unnoooT вар.гостi бi;;;.r. З економiчноТ iочки зору, в ролi ставки дисконту с балtана iHBecTopy ставка

доходу lla вl(ладен;;;;й; f uiлпоuiлпi з рiвней р"."оу подiбнi об'скти iнвестування, або - ставка

llоходу за альтерFIативними варlантами iнвестицiй ii зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки, Ставка

дllсl(оllту мас визt{аt|атися з урахуванням трьох факторiв:

а) BapTocтi грошей у часi;

б) BapTocTi д)I(еl)ел, якi залучаlоться для фiнансування iнвестицiйного проекry, якl вимагають

рiзrri piBHi компенсацiТ;

в) фактору ризику або мiри ймовiрrrостi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв,

Cr-aHoM на З|,\2,2020 р. середl]ьозва)I(ена ставка за портфелем .банкiвських 
кредитiв у

rtацiоttальнiй валlотi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстраuiю або не запроваджено

лiквiдаLtiйгrу комiсiю, становила l4,5 0/о рiчних. [нформаuiя, Що вик_ористана для визtlачення

середньозваl,<енот ставки одержана з офiчiйного сайry нБу за посиланням

htips://bank.gov.ualstatistic/sectoг-finarrcial/data-sectoг-financial роздiл "Вартiсть кредитiв за даними

.l-u.r".r."., no1 зв iTHocTi бан Ki в У краТн и (без урахуван ня овердрафту)",

4.б. Сулжсення Iцодо вltявлення ознак знецiнення активiв

Вiдносtlо фiнансових активiв, якi оцiнюtоться за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

виникllеllFIя rрiнансових активiв та на ко)кну звiтну дату визначае piBeHb кредит}Iого ризику,

Фоtлд визtlас резерВ пiд збитки.для о,tiкувачих кр9диТних збиткiВ за фiнансоВими активами, якi

оtliнюtоться за амортизованою вартlстю, у розмiрr очlкуваних кредитних збиткiв за весь строк лiТ

(littаtlсового активу (при зна.ttlому збiльшеппi ор.л"r"ого ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових

активiв) або l2-мiсячri"r" очiкувьними кредитllими збитками (у разi незначного зростання кредитного

РИЗИКУ)' 
иr/,тLпq ",п пuiкvпяrri кпелитнi збитки зi ть бути визнанi до того,

зазвичай очiкуеться, що очiкуваtli кредитнi збитки за весь строк дll маю,

як фiгtаlлсовий itlcTpyMeHT стане простро.lений. Як правило, кредитний ризик значно зростас ще до

].ого, як (lirtансовий iHcTpyMeHT aruпЁ проaтроченим або буле помiчен.о iншi чинники затримки

платеl*iв, що е споцифiчними для позичсlJIьника, (наприклад, здiйснення модифiкацiт або

реструlfl,уризаrriТ).
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Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вI]ая(аеться низьким, якщо tРiнаttсовий iнструмен,гмае низький ризик настання дефолту, позичrlль1lик мае поту)Itнiй потеtrцi- J"попупати своi.договiрlliзобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй 
.l,tерспективi, а несприятливi зпlirlи векономiчних i дiлових умовах У ловгострокьвiй napananr""i мол<уть зllизити, iше не обов'язt<trвоЗДаТНiСТЬ ПОЗИЧzlЛЬНИКа ВИКОНУВаТи своТ зобов'язанн, ЙЬоо оо.овiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не ввzDl(аються такими, що мають низький кредитний ризик лише напiдставi того, що ризик лефолту за ними е нижtlим, HirK ризик лефолту за iнLлими фittаttсовимиiНСТРУМеНТаМИ ФОНДУ абО HilK кредитниЙ ризик ,op".o"nuii, в якiи Фонд здiйснюе дiяльrtiст.ь.

_,_л_Р,"11'ЗНi 
КРеДИТНi ЗбИТКИ За ВеСЬ СТРОк дii'не визнаIоться за фiнансовим irlс.грумtент.ом tlpoc.I.o напlдставl того, що BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у ttопередllьо,ttу звi.t,ttомуперiодi, uUIe не ввЕDкаеться таким станом на звiтну лurу. V iunoмy випадку Фонд з'ясовуе, чи пtало Ml iсцезначне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання) а oT,)l(e чи пост€rла потреба увизнаннi очiкуваних кредитнихзбитйiв за весь сiрок'дiТ,

ОЧiКУВаНi КРеДИТНi ЗбИТКИ ВiДОбРаЯ<ають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.Аналiз зростання кредитного ризику та моменту . настання деtРол,гу Nlоже базува.t.исяна рiзноманiтних кiлькiсних та якiсних покtlзниках, однак мсФЗ ? "p".y.,i"., ,,о 
"y...u.e 

зросl,аllняризику вiдбуваеться при простроченнi 
.на З0 днiu lпuрu.рuб s,s. r t йС,Бз ч1, а дефолт (гrодiязнецiнення) - при _простроченнi на 90 днiв СпuБu.роq]"Ёj.s.з j мсФЗ 9). цЪ так званi cпpoc.1,oBttiприпущення) МСФЗ 9.

5, Розкриття iнфорпrацiТ щодо використання справедллlвоТ BapTocTi
5,1, Методики оцiнюваIlн,l та вхiднi данi, BllKopllcтaHi длrl складанtlяl оцitlок за сrlраt]едл1,1воюBapTicTlo

Фонд здiйснюе викJlючно безперервнi оцiнки справедливоi'вар.гостi активiв та зобов'язаttь, l.обт,оTaKi ОЦiНКИ, ЯКi ВИМаГаЮТЬСЯ МСФЗ 9 Та МСФЗ IЗ у з"Ъi про tРiнансовий с.ган на кiнець *о)*ногозвiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливоlо
Методики оцiнювання

MeToll оцitlки
(ринковий,
дохiдttий,
витратний)

I]хiднiланi

Грошовi кошти Первiсна та под€lльша оцiгrкi
грошових коштiв здiйснюсться
справедливоtо вартiстю, яка

внюе ix номiнальнiй ва

Ринковий оtЬiцiйlli nyp." t{БУ-

Iнструменти
капiталу

перв icHa оцi нка i нструмейБтйг
талу здiйснюеться за'tx
справедливоtо BapTicTto, яка
зазвичай дорiвнюс цiнi операцii., в
ходi якоТ був отриманий актив.
Подальша оцiнка i HcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за
справедливоtо BapTicTlo на дату
оцlнки.

Ринковий офiцiйlri бiржовi r<урси
оргаtliзаторiв торгiв на
да,ry оцiнклt, за вiдсу.ностi
визна ченого б i ря<ового
курсу 1-1a дату оцiгtки,
ви корисl,оl]уtоr.ься цi ни
закриl,тя бiржового
торгового дня. larri про
в.lинеtli правочини поза
dlондовоtо бiржею. !ar; i

dl i нансо воi зв iTt.locTi
п iдtlриемства (ем iTeHTa)
для визначенtlя
iнтегрального iндексу
фiнансового cTally

€мства (eMiTeHTaIнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцi 
"ка 

i""есr,аriиныг
HepyxoмocTi здiйснюеться за
собi BapTicTlo. Подал ьша оцi 1-1 ка
здiйснюеться за первiсною
вартlстю за вирахуванням
накопиченоi амортизацiI.

Ринковий,
дохiдllий

I_{iни на риlrку
HepyxoMocTi, даlti otli ll ки
професiйrr их оt.liнюва.t i в

l4



Ifuаси активiв та
зобов'язань,
оtliнеtlих за

справедливою
вар,гiстю

Методики оцiнювання

метод оцiнки
(ригtковий,

дохiднийо
витратний)

Вхiдrriданi

!ебiторська
заборгованiсть

Первiсна оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi здiйснrосться за

справедливоIо BapTlcTlo, яка

дорi вt-tюс BapTocTi погаш]ення,

тобто cyMi очiкуваtIих контрактних
грошових потокiв tla даry оцiнки,
Пiсля первiсlзого визнання
подал ьша оцiнка дебiторськоТ
заборгованостi вiдбуваеться за

амортизованоlо BapTicTto.

Ринковий,
дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi
потоки.

ГIоточнi
зобов'язання

Первiсна оцiнка грошових
зобов'язань здiйснюсться за

BapTicTlo погашення. Поточнi
зобов'язанtля оцit-tюються у
поllал ьшому за амортизованою
вартiстю.

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

5.2. Вплllв вlлкор11станIlя закрlлтлlх вхiднlлх даних (3-го piBllll) лля перiодllчних оцiнок

сIlраведJlлtвот BapтocTi lla прибуток або збиток

у результатi визначення справедливот BapTocTi частки у статутному капiталi згiдно з методикою

визtlачення iпu."r",riйпЬТ прrоuбп"востi пiдпрй.r.ruu за даними фiнансовоТ звiтностi, було проведено

дооцilлку та учiнку фiнанiових активiв Фонду за звiтний 2020 pik, зокрема: частку в статутному

KaltiTa.tli тов "уБК "Львiв" дооцittено на суму 2з тис, грн,; часткУ в стаryтному капiталi Тз_оВ

кЕкобiзttесtРiнанс> yrliHeHo на суму 56 тис. грн.; частку в стаryтному капiталi Тзов кСТРдНС>

yui*.,,o на суму ld тис. грн. i zozo,poui вiлбулося прилбання частки корпо_рати_в11*_1рэ_т,ов

(сТРдНС)) на суму l l тис. грн., придбання частки корпоративних прав ТзоВ (KOPBIH ПРдИМ> на

суму l тис. грн., продаж частки корпоративни}_I!u" ТзоВ кКПП ЦВНТР) на суму l 1 тис, грн, та

продalК l{астки корпоратиВних прав ТзоВ кСТРАНС>) на суму 1 тис, грн,

5.3. PiBcllb icpapxiT справе/lлиlrоТ BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоТ BapTocTi

I(ласи активiв
та зобов'язанt,о

оttittених за

справедливою
вар,гiс,l,tо

l piBeHb
(Ti, що ма}оть

котируваIltIя, та
cllocTepexcyBalr i)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, але

спостережуванi)

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

спостережуваними)

Усього

flaTa оttiнки зl 12, l9 з|,l2.20 з1.12.19 з1.12.20 3 l .l2.19 з1,|2,20 3 1 .12.19 з1.12,20

.Щовгос,гроковi
фirlансовi
ill вести цiт:

irlшi tPiHaHcoBi
itl вести цiт з56,7 з524 з56,7 з524

lнша поточна
дебiторська
заборговагtiсть з093 l 28813 3093 1 28813

Поточнi
cPir laHcoBi
irlвестицiт l з536 1 35зб

l-рошrовi коlllти 25 14 25 14

l5



5.4. Рух активiв, що оцiнюlоться
3-го рiвня icpapxiT

за справедлlrвою BapTicTlo з викорttстаli tiяiчl вихiдlr ll х дlltl I,|x

Фiнансовi активи i зобов'язання
Балансова BapTicTb Справедлива .арrЙо

з1.12.2019 з1.12,2020 з1.12.2019 з1.12.2020
лu81,tlс,I-роковI фlнансовt tнвестицii:
iншi фiнансовi iнвестицiТ з567 з5) 4 з567 з524Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть

з093 l 28Rlз 3093 l 288lзПоточнi фiнансовi iнвестицiТ
l з5зб l з5збГрошовi кошти

25 l4 25 l4поточнi зобов'язання 38з7l з98lз 3837I 398lз

ЩОДО ЗаСТОСУВаННЯ СПРаВеДЛИВОТ BapTocTi, яка моr(е бr* Б;nБ"^;'r"ffi;;il.",|; fiНi#:Х"Ч,звiтностi.

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-го
iвня iepapxii

залишки станом
на 31.12.2019 р.

Придбання
(пролажi)

Залишки cTa[IoM
tla31,12.2020p.

Щовгостроковi
фiнансовi
iнвестицiТ:
iншi фiнансовi
iнвестицii

-66 (Збиток вiд
змiни сllраведливоТ
BapTocTi частI(и у
ста],ут}|оNlу
каrliталi);
+23 (tlрибу.гок вiд
змiни справедлttвоТ
BapTocTi частl(и у
cTalyT}IoNly
Karl i,галi);
+ I2 (Прилбаrrllя
часl,ки у с-гатут.ноNIу
капiталi);
- l2 (Продаll( tlас.гки

у cTaTyTtloМy
капiталi).
!етальна
iнформачiя

розкри,га у Ilримiтцi
5.2,Поточнi фiнансовi

iнвестицii
+3535

- I (I3итра.ги вiд
розiрвання
rРорварлних
KoHтpaKTiB);
+з5зб (Придбання
рtайнових прав).
/]eтa.ltbtla
iнформацiя

розкрита у Примiтцi
6.4.
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6" Розкрllт,гя iнформацiТ, шIо пiдтверджус cTaTTi поданi у фiнаllсових звiтах

6.1. [охоллl
Фонд складае Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi доходи i витрати) за методом

кФункчiй витрат).

Розr-r,и(;руванtlя доходiв i витрат за кфункuiонzlльним призначенням) отриманих Фондом за 2020

piK та за 20l9 piK навед9}|о в таблицi.

6.2. Витрати

Вптрати

вl|тратц1 jJ:jj__ддмilliстllати BHi

Код
звiту

2019 р. 2020 р.

п.2130 11 2l
8 l5
5 6

В и,граr,и н а п ocJl у г и б а н ку, де п9l!ц9р_цФJ9f9ц 9дд
4D /i rldlorrпцat ti йгr i. бiожi. тоlэговця )

р.2250 9
9

а.2270 5093 368I
2229 l2
2688 66

Уцitlt<а (liHat lсових itrвестицiй

|76 1

289р исностl активlв

Всього I}итрат: 5 119 389

Розrлифруваllня витрат Фонду за методом характеру u",pu, пчд,п9 uзбп",!

6.3. Податок на прибуток

Фоttд tle мае витрат з полатку на прибуток у зв,язку з тим, що вiдповiдно л.о л] 
_lла1:9:1*,11]:9_",

14l податковоrо пооЁксу украiни звiльняrоться вiд оподаткування. кошти спiльн9т9 
l.т"_1]yj1l.т,1.,i

саме: коlllтИ, BHeceHi засновliиками корпоративногО фонду, кошти та iншi активи, залученl вtд г{асникIв

iнституту спiльного iHBec,ryBaHHo, до*оо" вiд здiйснення операцiй. з активами iнституry спiльного

iнвестуваttня, доходи, HapaxoBaHi за активами itlституry спiльного iнвесryвання, та iншi доходи вiд

дiя.llьtlостi iнстиryr.У спiль'tогО iнвестуванrrя (вiдсоткИ-зi позипаМи, оренднi (лiзинговi) платеrкi, роялтi

r.оtцо)

17

Доходlл

f .l. i

Код
звiтy

2019 р. 2020 р.

п.2220 49

[оходи вiд нараховаl,tих вiдсоткiв по позиках 45
4ll

Illшri лоходt,t р.2240 3434 310

Доходи вiд реал зацiТ корпорати!ц!ёдрg9 22з0 |2

Доходи вiл реал зацiТ форвардних KoHTpaKTtB 1204 273
24

I rh соRих lнвестиl]lиll
топськот забопгованостtгl

1

Всього дохолiв: 3483 310

CTaTTi

l\4атерlальlll ви,

виплати працiвtlикам

lllll]l ви1,

п.,л,.л,

a.лк:,.л,л.-iл-., лол.iопrrачl;Y илппa\l1ятиR[.Iих ПllаВ

Всього



6,4, Фiнансовi актиltи, що оцiнюlоться за
результаry в прибутках або збитках

справедливоIо вартiстю, з вцображеllняi}t

Всього

з1.12.2019 зl.|2.2020

29l зl4

з 265 з 209

li

i

3 567 3 524

СТаТУтному капiталiтовариств з обмеженою вiдповiдало"i.r,ij'uЙЙffi|,;;;rТ,lifШrЬlТ'-" 'Станом на 31, 12,2019 р, на балансi Фонду не облiковува{l!сь майновi права, ст.аном на з I . l 2.2020року на балансi Фонду облiковуються майновi'прu"u-пu'-.-у-J у з Sзвr".. й 
"r*-"

СтаноМ на 31,12,2019 року на балансi_ФО"ду обriпОl]уються поточнi фiнансовi iнвестицii.
ltiffili,i'";""]#;i?".":о;,Йr-l тис, грн. Протягом 2020 Ъ. ,iооу"".,'рЬ.lр,о"""-ф;;й;;;;-

31 грчдlIя 2019 3l грудня 2020Майновi
+З536

б.5. Грошовi кошти
Станом на 31,12,2019 р, грошовi кошти за номiлtальною BapTicTto облiковувiutись в cyMti 25 тис.грн. на поточному рахунку, вiдкритому в АТ ''ПУМБ'' у пL Киевi.
Станом на З1,12,2020 р, грошовi кошти за номiнальною BapTicTro облiковувzulись в cyivti l4 r,ис.гpH.нaпoтoЧнoМypaxyнку'вiдкpитoмyвАТ''ПУМБ''yм.Кисвi.

""".дI|;i;:;:rТlЖfiШilнJ 
банку, який е надiйним. розкриття iнформацil,щодо гrадiйност.i баrtку

б,б, Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортлtзованою собiвартiстю
Щебiторська заборговаlliсть

31.12.20l9 з1.12.202|J
з09з l 29l02

(289)Dалансова BapTicTb всього:
Iнша п6lс'qlд lfrl."] 30931 28813Iнша поточна дебiторська

заборгованiсть Фонду не мас забезпечення. Простроче"о'i'дъбirорсыtоi'заборгованостi lteпроводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з використанtIям irrдивiдуаlьногоконтрагента.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть c'a}lo' на 3l . 12.2019 р. складасться iз;- заборгованостi ТзоВ "УБК "Винники" за корпоративнi права тов ,,уБК ''Львiв'' rra суму б 500тис. гр}t.

- заборгованостi за послугИ та сплачених aBaHciB за майновi права на суму 24 4Зlтис. грн.IНШа ПОТОЧНа ДебiТОРська заборгованiсть станом на з l. 12.2020р. скJIадаеться iз:- заборгованостi ТзоВ "УБК "Винники" за корпоративнi права тов ,,уБК ''JIbBiB'' на суму б 500тис. грн.;

!ебiторська
icHyc. Фонд
пiдхолу до

за послуги ДУ (АРIФРУ), ПАТ KIJIY> та I(омпаltii'з у'равлirlllя ак,гивttlvlи на

заборгованостi за майновi права на суму 22 |24тис. грlI.;

- заборгованостi
суму 83 тис. грн.;
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- BHecKiB до I{езаресстрованого статутного капiтirлу пiдприемств на суму 395 тис, грн,

станом на Зl грулня 2020 року резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо iншот поточнот

дебiторськоТ заборгованостi становить 289 тис, грн,

6.7. Власll ll l"t капiтал
Станопл на 31. |2.2020 р. та з |.12,2019 р. заресстрований капiтал скJIадав 2500 тис, грн,

Структура власного капiталу:

Qлл-.л-ллrачllй l/пяйппий\ кяпiта п

31.12.2019 3|.|2.2020
2500 2500

-584,7 -5926
l-J |д ибчток (trепокпитий збиток)

-500 -500
неоплачеttий капiтал

-3847 -3926Всього власIttII"{ lсапiтал

б"8" ТорговеЛ t, lla та i н rrla кредt|торська заборгованiсть

31.12.20l9 31.12.2020

l(релиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 24

з9788

зL:rr2Or0

з8370

31.12.2019

l ttша кредиторська заборговаttiсть l l

Bcbo1-o кl]еllиторська заборl-оваlliсть 38371 39813

I(релиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на з l. \2,20|9 р, вiдсутня,

Кредиторська заборгованiсть за товари, р9lоз1_1о:д1:жт1l:jJ, ?'!?:?,Чл|л,y,lоо"ься 
iз

забор.ова'о.rl .u пр"лбu"i майновi права гiп ,о,tвдИкоцЕнтр-ЗАХIД) на суму 24 тис, грн,

По.го,trtа кредиторська заборгованiсть за одер)каними авансами станом на 3|,|2,2019 р,

скJlадlасться iз заборгованост.i (забезпечувальнi nnur.*i; за придбання HepyxoМocTi на суму 38 370 тис,

грll.

[loTo.ttla кредиторська заборгованiсть за одер)каними авансами станоМ на З|,|22020 р,

скJlадасться iз заборгованостi (забезпечувальнi nnur.n i1 за придбання FlepyxoцocTi на суму 39 788 тис,

грtI.

Itttlla кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.20:lg р. складасться iз заборгованостi за

прилбаtri nopi-,opur"*Hi tlpaBa тов "уБК "Львiв" на суму 1 тис. грн.

Ittu_ta кllедиторська заборгованiсть cTaH_oM,,Iu_..3 1,12,2020 р, скJIадасться iз заборгованостi за

гrрилбаtli nop|,opur"uHi права тов "KoPBlH прАйМ" на суму l тис, грн,

I{релиторська заборгованiсть lla кiнець звiтного перiолу носить поточний характер i не

вва)I(аеться простроченоlо.
(1.9. Звiт про рух гроrшових кошlтiв за перiод з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р,

Звiт rlpo рух грошових KotllTiB за перiод з 01.01.2020 р. по 31.\2,2020 р, скJIадоно за вимогами

мсБО 7 кЗвiт про рух гроtIIових коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкривасться iнформачiя

пl)о oclloBF|i l<-паси надход)кеНь грошових коштiв чи виплаТ грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi, У звiтi

вiдобраrrtеrtо рух грошових коштiв вiд операцiйноТ та неопераuiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоТ)

дiяльностi' 
i", "iпт, _ п^пqгя, R отпиманнi ппибч " liяльностi, сума якого

Операrliйна дiя"гtьнiсть - полягас в отриманнi прибутку вiд звичайноi l
скоl)игована на амортизацitо необоротних активiв, витрати на оплату прашi персонztл}, сплату

подЬтоiв, вiдрахувагrltя tla соtliальtli заходи та itrшi витрати, 
-__--. --..л-:

lнвесr.ицiйttа дiяльtliст.ь - Lle придбання та продa)lt: необоротних активiв, у тому числi активtв

вillнесених до довгострокових, та поточtjих фiнаrrсЪвих ,iнвестицiй, 
витрати на придбання оборотних

активiв, iгtших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди,

отримаllня та погаl,uення позик.
Фittаltсова дiяльнiсть - це tlадходження чи використання

eMicii' цirlних папеlliв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв,
коштiв, що мали мiсце в результатl
погашеllня зобов'язань за борговими

tttl{llиivlи папераl\lи.
ЧистиГt рух гроtilових коrrt,гiв вiд операrriйноТ дiяльностi за перiод з 0l ,0l ,2020 р, по 3 |,12,2020 р,
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становить - 22 тис. грн. (витрачання), за перiод з 0l .01 .2019 р.(витрачання).
Рух кошriв у результатi операцiйноi дiяльностi у звiтi

по З I. l2,20l9 р. становить - 17,".. .p,i.

про рух грошових KoulTiB (за пря,чtим

01.0l .2020
з1.12.2019

4и ру)
р.по

е витрачання грошов,* no"',iu " .y,i"'il^;::";;;,:,;"i:;,:;"|';i;llif"l|i'"l \\1'rb?r?i'.- ,надходження грошових коштiв в cyMi 24 тис, rрн
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
6.10. Звiт про власний капiтал за перiЬд з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.облiк заресстр.ованого (пайового1 капiталу, n.po.nooi-n""o.o прибу.гку .n ,,"о,-,пuченого капiгалуздiйснюсться вiдповiдно до чинно.о .uпо"одавства Украiirи. f}apTicr-b Ъrаi."И власного капi.галу, якавiдобраяtена у звiтi про власний капiтал ,iдповiдuе б;;""ii;;iту про ,1,iнансо."И 

"стан) 
Фо'ду:Заресстрований (пайовий) капiтал .т:9у на Зl .I2,2Ы 8 р. 

"..u*,оuить 
2 500 тис. грн.Непокритий збиток станом Ha3l,l2..20_L 8 р. станов";" i4 2l l) тис. грн.Неоплачений капiтал станом наЗ1,12,20lЬ р. ".uпоuйl tsoo) тис. грн.Власний капiтал cTal]o' на 3 I . l2.20lj р. ..nno"", 

" 
(i il l) тис. грн.Збиток за перiод_з 01.01.2019 р, по 3 l.iz.zоIЯ р. "*rЬпить 

l 636 тис. грн.Заресстрований (пайовий) капiтал .т::у на З l .l2,20l 9 р. стаtrовить 2 500 .гис. 
грt,l.Непокритий збиток станом на З 1 .12.20^L 9 р. станов"r" is' B+z1 тис. грн.Неоплачений капiтал станом наЗ1.1.2,20lЬ р. ".unourli-(soo) тис. грн..Власний капiтал cTal{o' на 3l. l2,20lg р. .runou"r, 1з в+); тис, грн"Збиток за перiод_з 0l .01 .2020 р. по 3 1.12,020 р. .rut.u".b (79) тис. грн.Зареестрований (пайовИй) капiтаЛ .т::у наЗ1.12.2020 р, стаttовить 2 500 .гис. грн.Непокритий збиток станом наЗ1.12.2020 р. .ru"o."r, iigzВlтис. грн.Неоплачеttий капiтал станом наЗ|.l2.201Я р. .runo""1i-(soo) тис. грн..Власний капiтал cTaIloM на 3l. 12,2020 р. .ruuou"r" rigiёlтис. грн.

7. Розкриття iншоТ illформацiТ
7.1 YMoBHi зобов'язання.
7.1.1. CydoBi позовч
Станом на 3 l

TpeTix осiб, Hi u r*o#'j;*0;f,:.,::-Y 
ФОНД Не ВИСТУПав у судових процесах Hi в якос,гi позиt]ача до

7.1.2. Опоdаmкування
ВНаСЛiДОК НаЯВНОСТi В УКРаТНсЬкому податковому законодавствi полоrl<еrtь, якi дозволяю.гь бiльшнiж один BapiaHT тлумачення, а також 

_]:р'. практийу, що склrulася в нестабiльному екоrtомiчtlомусередовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчно't'дiяlльносr.i, у разi, якщоПОДаТКОВi ОГРаНИ ПiЦtаДУТЬ cYMHiBy певне тлумачення, засноване на оцitrцi керiвttиц,гва комгlаllii,економiчноТдiяльностi Фонду, ймоuiрпо, що Фонд.rуu,Ёп. буд" 
"r,nur".'rloiu",.nori Ilода'ки, Lr,r.рафи

методом) вtдображений настчп ни м IlРЯlvlИМ

Код 01.0t.20l9-
31.12.2019

01.01.2020_
з1.12.2020

р.3095 бз зl
р.3 l00 -17 ,)a

р.3 l90 -6з -зl
p.3l95 -l7 .'.t

,LL

Код 01.01.2019-
31.12.20l9

01.01.2020-
з1.12.2020

l2р.3200 22з0
p.32l5 5l
1э.З225 l 030 27з
р.З2З0 200
р.З250 зв7з l4з,7
р.З255 -,7зз8 lз lб
р.З210 -4
р,З290 l -395
р.3295 4t ll
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та пеtli. Така ttевизначеttiсть мо)ке вплиНути на BapTicTb фiнан_сових iHcTpyMeHTiB, втрати та рез_ерви

пiд знецiнен}lя, а тако}к rlа рицковий рiЪень цiн'на угоди, На лумку керiвництва КомпанiТ Фонд

сплатиВ y"i nolturn", ..оrУ фiнансова звiтнiстО не мiсiитЬ резервiв пiд податковi збитки, Податковi

звiти MolItYTb перегляДатися вiдпОвiдttимИ податковиМи орга}{амИ протягоМ трьох poKiB,

7,1,З, Cпllltti.ttb tt,oBeptt,ettH,я r)ебiпtорсLкоi заборzованосtlti lпа iншuх r|iпattcoBltx oKпltlBiB

Внаслiдок ситуацiТ, яка скJIzшась в eкoНoMiui _Укр.аiни, 
а також як результат економiчlлоi

rtестабiлььlОстi, що склаJIасЬ на датУ балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за i'xnoo,o б-ur,"оuоо вартiстю в ходi звичайнот дiяльностi Фонду,

ступirlь [rовернення активiв у значнiй Mipi зале_жить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза

зо}Iоlо контрол}о ОоuдУ. Ступiнь no".p"""uo дебiторськоТ заборгованостi Фонду визначасться на

пiдставi обсiавиrr тa iнсРормацiТ, якi наявнi на даry балансу,

7.2 розкрlлття irlформаuiТ про пов'язаlIi сТороIlи 
япи,.lнi псоби _ пезиI . 

що
f{o пов,язаних cTopiH Фонлу HaJle)I(aTb Компанiя та юридичнi осОбИ - РеЗИДеНТИ, КОРПОРаТИВНl /

гlов'язаljих cTopitt Фонду належать Компанiя та юридичнi особи - резиденти, корпоративнi права яких

облiковуrоться в активах Фонду.

КомпанiЯ та, зокрема, iT керiвниК, мас вплиВ на ФонД внаслiдок виконання функrriй з. управлiння

ак.гивами та органiзаuiТ oirno"obri Оо"ду- Прямi р.одичi, керiвника КомпанiI пов'язаностi не мають,

ilporo.oлa звiтного гlерiолу не здiйсrlювалися опорацiт з пов'язаними сторонами,

7.3. Iliлi та полiтlllси управлillшя dliнансовими ризиками

управлiнгrя ризиками мас першIочергове значення для ведення бiзнесу Фонду ic важливим

елемеI.1том lT дiяльностi. полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi

(litrансових ринкiв i ,,uuir""o na пli"iмiзаriю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники

Фонду. Оперативt,lий i юридичний контроль мас на MeTi забезпечувати належне функчiонування

вrrутрiшгlьОТ полiтики та процедУр . ц,r"rо,о мiнiмiзацiТ операцiйних i юридичних ризикiв,

Itерiвrrичтво компанiт визнас, що дiяльнiсть Фонду. пов,язана з t,]lT:::y.: рт:l1т:л:."з:у*
tl14стих активiв у ttестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслlдок впливу

суб'ск.гивttих чинrtикiв та об'сктиuu"*-""i,""кiв, вiрогiлнiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь

...otlllo перелба.tиТи немо)l(лИво. !,О такиХ фiнансовиХ ризикiв вiднесено кредитниЙ ризик, ринковий

ризиl( та ризик лiквiдt-tостi

полiтиt<а з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналiз iуправлtння ризиками, з

якl4ми с,гикас1ься Фогtд, tla встановленllя контролlо за ризиками, а також постiйний монiторинг за

pi,,n"l\4 ризикiв, дотримаI{ням встаt]овлених обмежень та полiтики управлiння ризиками,

Управлiння ризиками керiвниltтвом КомпанiТ здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин

виникllеl]ня ризикУ, кlлькlс}lо| оцlнки його мо)I(ливого впливу на BapTicTb чистих активiв та

застосуваtlltя'iнструментарiю tцодо його пом'якшення,

7,3. l. Кped tttlltt ttй р Ltз rl,<

кредитtrий ризик - ризик того, шlо одна cTopo}la контракту_:rJ]]:i::9вий iHcTpyMeHT не зможе

виl(оIlагl4 зобов'язанrtя i це бул" причЙй u"п"о".ння фiнансового збитку iншоТ сторони. Кредитний

ризик притаI\4аl]tIий таким фi,uпЬоu"* iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в банках,

лебiторська заборгованiсть (в т.ч, позики),

основrtим методом оцiгlки кредитних ризикiв Фонду_ е оцiнка кредитоспромоя(ностl

контрагоI]тiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та-будь-яка iнша досryпна iнформачiя

Lllодо Тх спромо)I(ностi виt<онувати борговi зобов'язання,

Стаtлопл гIa З|)2)020 р. кредитllий ризик по фiнансових активах, що оцiнюються. за

аl\4ортизовагtоtо собiвартiстlо, € tl.изьким, що пiдтверд)кусться чинниками, якi врахо-уч"_.:::::9]]:I

nnnipu.",,,riB, загальнi'a,,опоri.,ч,i умови та очiнку як поточного, так i прогнозного напрямкlв змlни

умов cTatloN,l lia звlтt{у даl,у.

Ц] od о 11 о l1l oll н 1,1x р ctxyH к iB

Ilри визttаченнi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi грошових коштlв,

враховуlоl,ьOя в гIерLtlу чергу даtli НБ_У. Вiдповiдно до цих даних рейтинговими компанiями скJIадаються

рейтигtги банкiв, u-,o unn,o.,ulоTb в себе кiлька критерiТв, якi в першу чергу можна подiлити надвi групи:

piBeHb стресостiйкостi ycTaHoBtl i

- доброзичливiсr,ь клiсttтiв до баrlку,

CтattoM на 3 l. |2.2020 р кредитttий

розплiLrlених bta поточI]ому рахунку, с l

ризик за сРiнансовим активом у виглядi гроrltових коштiв,

,,"arn"r, що пiлтверджусться чинниками, якi BpaxoByIoTb
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специфiку контрагента, загальнi eKoHoMitl'i умови та оцiнку як поточного, так i проr.нозгlо.о 
"o',pr"niu

змlни умов станом на звiтну дату.
!ане судяtення моrtflиве виходячи з. проведеното аналiзу iHфoprvlarlii. щодо надiйностi l-а

ilfii"JЪll^o,}I;Т".:Нr УКРАНСЬКИй ЙrЙЙЁодний ьднк", Ъ'опо,,у розмittlеllо гроrловi

0З'09'2020 Р, НеЗШIеЖНе РейТИНЛОВ_е._1|:_|тство кКр9дит-Рейтинг> присвоiло наступний поr-очrtийРеЙТИНГ АТ "ПЕРШИЙ УКРДiНСЬКИй МIЖНАРодЙЙи ьднк": кредитrlий рей.гинг за ltацiоttазlьноIошкrлою - uаААА; прогноз - стабiльний. !д<ерело: https://ww_w.credit-rating.ua./Lra,/rate_histoгy/2 l lбlgl.враховуючи проведений аналiз, керiвницr"о Коrпанiт дiйшло ,".uuuny, Що баtlк сдостатньо надiйним.

7.3,2, Рuнковuй рuзuк
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi по.гоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться u"а.лlдоп змiн ринкових tlill. Ринковий ризик охоплlо€ тритипи ризику: iнший цiновий ризик, iалютний ризик .u 

"iд.оrпЪu;;;;;;;.;)"поr"й ризик виникае узв'язку з ризиками збиткiв, .yroun.""* коливаtIнями цiн на ;йii,;;;;;rnou"" cTaBoI( та вilлtо,гtlих

Бl.ffiu;"fl:;Ш:3#;ИМеТЬСЯ- 
На Ринковi p"."n" ! ,r'i=ny . iпr".r"Й;;,;t; акцii,, облiгацiт та irlшi

IншиЙ цiновиЙ ризик - це ризик того, що справедлива BapTicT-b або майбутrli грошовi llо.гоки вiдфiНаНСОВОГО iHcTPYMeHTa КОЛИВаТИМУТЬся внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpirv тих, lllo ви1_1икitю.],ьунаслiдок вiдсоткового ризику u" Ъ-ar"ого ризику), незалеяttlо вiд io.o, u" спричиьtенi вtlничинниками, характерними лля окремого фiнаlrсовьго l"brpyr.nTa або його емiтеr',гfl, qц чинниками, щовпливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими iдiйсrrюються операцii.на ринку.основним м_етодом оцiнки цiнового ризику с аналiз .чутливостi. Серед методiв пошI'якlt]еttняЦiНОВОГО РИЗИКУ 9::i,,:T:p""rouy. ливерЬифiкацiю акт.ивlI] та дотримаtlllя лiмi.l-iв }la вкладення вакцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiпJовi;;;;""il;-"-.
валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiс.гь або.майбуr.нi грошовi по,гоки вiдф Iнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внасл iдок зм i н валютlrих курс i в.
Валютнi ризики виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, ноlчtiноваtIими вiноземrIiЙ валютi, ФонД не iHBecrye кошти в банкiвськi д"по."r", цiннi"пuп"р" та iншi фiнаrrсовiiнструменти HoMiHoBaHi в iноземнiй ,uлюri,,.rr;;t;;!rl"u", до ваLл}отних ризиl<iв.Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiс.гь або майбуr,нi грошlовi гtотоки вiдфiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок зlчliн ри'кових вiдсоткоJ"* .ronoK. Керiвltиц.гво

ýН",?j':"'rТ"lff#ý?#,#i"""#хl;н;:lу;й;;;;;;;"-ись i це unn"nu,"'. як на доходи сDонду,

УСВiДОМЛЮЮЧИ ЗНаЧНi РИЗИКИ, пов'язанi з 
. 
коливаннями вiдсоткових cTal]ol( увисокоiнфляцiйному.середовищi, яке с властивим для фiнаrrсовоi ;;;r.;; Украiни, керiвllиц.гвоКомпанiiприйняло рiц9нlя не iнвестувати,у борго.irБоЬu'r.о"", у r,uчiо".rr""iИ валtотi з cPiKcoBaHotoвlдсотковою ставкою. Kepi вн ицтво Ком пан ij' здi йс*,,ос мо 

" 
i.МаКСИМ€lJlЬНО ПРИПУСТИМий розмiр. У разi .р";;;-;;;;;;'ННХЪ:jffirЁJff;::-JilЪ-;;;ff;'fiJ;

0оргових фiнансових iHcTpyMeHTiB i бiкЬо"";;;; uБ.irnouo,o с'авкою. Монtториt-lг вiдсотко'ихризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки впливу моrIt.ltивих змiн вiдсоткови.ВiДСОТкових фiнансових iп"aруraЙu. 
--- rvrvlrvlnDИA JMlfI ВlДСОТКОВИХ СТаВОК На Bap,r,icT,b

7. 3.3. Р uз uк лiкв iOHocmi
РизиК лiквiдностi - ризик того, що ФонД матиме трудноrrli при викоrlаннi зобов'llзань,пов'язаних iз фiнаllсовими зъбов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв абоlншого фlнансового активу.
Фонд здiйснюс.контроль лiквiдностi шляхом_плаllуван}iя поточноi.lliквiцtIостi. Фоr;д аtlа.ttiзуеТеРМiНИ ПЛаТеЖiВ, ЯКi ПОВlЯЗаПi ' ДЙi'ОРСЬкою заборгоЪан111,о 

1u it,lшl.tми фiлtансовлtми актиI]ами,зобов'язаннями, а також прогllознi потоки грошових коштiв вiД tle операцiйноi. (iнвес.гицiйноr)дiяльностi.

",о"-,'j'f;:##,#?,Х;"ЖЁffiН:"rilfiJ;il"#: 
за фiнансовими зобов,язалIнями Фонлу в розрiзi
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PiK, що закiн,lився
31 грулllя 2020 року

До1
мiсяця

Вiд 1мiсяця
до 3 мiсяцiв

Вiд 3
мiсяцiв до 1

року

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

24 24
Торговелыtа та iнша
кредиторська заборговаtt icTb

39 788 39 78в
пото.t tla кредиторська
заборгованiсть за

] llша поточна кредиторська

заборгованiст!_
l 1

39 813 39 813
Всього

Вiд 3

мiсяцiв до 1

DокY

Вiд 1 року
до 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

ВсьогоPiK, що закiн,lився
3t грулllя 2019 року

До1
мiсяця

Вiд 1

до3
мiсяця

мlсяцlв

Торговельtlа та iнша
кредиторсьl<а заборгова tt icTb

38 370 38 370
Поr,оч tla кредиторська
заборгоtзаttiсть за
опеп)I(аllими аваНсаМи

l 1

38 371 38 371
]Jсьогrl

7,4, УпраllЛillня капiталоrvl 
апом як системч пD . : 

розробки i реалiзаuiТФонд розглядас управлiння капiт,tлом як систему принципIв та методlв

управлirrсьцих рiLшень,'пЬв'язани* , опr"*-ьним форЙуваIjням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

TaKo)I{ забезпе,rенttям ефектив1,1ого й"." ;;;;;;;;;",iri дl"л"ностi Оонлу, Ключовi питання та поточнi

рit-шеtлttя, rrlo onn"uurJro на обсяг i струкryру капiталу, а також джерела його формування,

розглядаlоться управлiнсь-"y ::|.:,:"uro*, 
йЬханiзм упрuuлiпп, капiталом передба,lае . чiтку

tlocTaHoBl(y цlлеи l завдань управлlнFIя капiталом, а такоrк контроль з.а Тх дотриманням у звlтному

пеlliодi; удосконалення методики визнаtlеllня й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення

.u.плrпоi' стратегiТ управл i ння капiталом,

Управлittсt,киЙ персонал здiйсlllос огляд структури капiталу на кiнець кожIlого звiтного перiолу,

При rrboMY проводиться аналiз BapTocTi капiталу, йоло струкryра та мохсливi ризики, На ocHoBi

отримаllих u".r,оuоir'Ф;"о здiйснюс регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капlталу

або фiнансуваtlня,,а тако)к виплати д"uЙ.пдiu r" 
:":1r-",:rу 

iснуючих позик, Фонд може здiйснювати

регулIованI-Iя капlталу шляхом змlни структури капiталу. i"c,e*a управлiння капiталом може

коригуватись з урахуванням змlн в оп"раuiЙпому середовий, .гепд"пцiях ринку або стратегiТ розвитку,

управлiнtlя капiталом ФоtIду спрямовано на досягнення наступних цiлей:

l зберегr,и спромохснiсть Фонду продоR)кувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH i надалi

забезпечуваu дохiд llля учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

о забезгtечити належний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цiн на послуги

(DонДу, rцо вiлltовiдаlоть рiвttю ризикУ;
. дотримаtlI{я вимог до капiталу, встаlювлених регулятором, i забезпечення здатностi Фонду

(lyrlKrriotlyBoт," о oкo.ri безперервtlого дitочого пiдприсмства,

Фоrrд ввахсас, Lt[o загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi капiталу,

вiдобраrкеного в балаlлсi.

СкладВЛасtlоГокапiталУнаДаЦсрiнансовоТзвiтлtостi(-з926тис.грн.):
- Заресстроtlаtrий капiтал (пайовий капiтал) - 2500 тис, грн,

- Непокритий збитоlt -(-5926) тис, грн,

- I-1еоплачений капiтал - (-500) тис, грн,

розмiр зареестрованого пайового капiталу вiдповiлае вимогам, встановленим Для паиових

фоtrлiв.
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концепцiею збереження капiталу в Фо_ндi с фiнаllсова концепцiя l<апiталу (капiт.ал с cttt-totliproMчистиХ активiВ або власнОго капiталУ, прибуток Ё зоirirЁ"ням фiнансовоi'сумtи чистих ак,гtlвiв заперiод), Отже, Фонд здiйсп" упрuйiн", пъпi.апоr, ,n. Ъпрямо.ване на збереrкеllня cпpoMol<ttocT,iФОНДУ ПРОДОВЖУватИ cвolo дi"льнiст, так, щоб"заО..п"rуuurи.дохiд для уtlд.,,"кiв Фонду та виплати
iЪТНr;Т';ХН"J,Н*!];r""' КеРiВНИцтво Компанii"аiiалiзуе ,rpri.i""*o,,iro,,y та ризики, ulo

основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок визначеннlt вартос.гi чистихактивiв iнститутiв спiльного iirвестування та порядок, строки подання та склад irrформrацii. rlpoРеЗУЛЬТаТИ ДiЯЛЬНОСТi Та РОЗРаХУ"Оп 
"upro.Ti чистих un."ui. iнстиrутiв йrо,,о.о irlвестуваtttrя е,ВiДПОВiДНО, РiШеННЯ НКЦПФР uЙ ЗО.ОТ.zОl3 р. Nэ lззо,,про ruru.роiп""по'пurоп,"'Iня про поряllокВИЗНаЧеННЯ BaPTocTi ЧИСТИХ аКТИВiВ iНститутiв спiльного i,r"".;i;;;,;;;'(;;'змiнами) та рitl_tеtrняНКЦПФР вiд 02.10.2012р. М l34З кПро затвероrп"r,", Полоrкенttя про llорядок склада}Illя l.арозкриття iнформацiТ компанiями з управлiн", un."uur,",u о"обur,", що здiйснtоють управ"пitrняактивами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних документiв до I-Iацiоtrальrrоi.комiсii зцiнних паперiв та фондового ринку) (iз змiнами).

BapTicTb чистих активiв - величина, що визначасться як рiзниця мiя< cyMoto aKTptBiB ittсти.lу.гуспiльного iнвестування з урахуванням ix ринковоТ BapTocTi i розмiром .обоu'о.'опо itlституrу спiльногоlнвестування.

BapTicTb 
""номiнальноТ BapTocTi.

""",#,|iiХl?};":#аЖ;'#;i'"ýrН:f*Жпервинного 
розмiще'ня iнвестицiйних сертифiка.гiв.

Вимоги щодо складу та розмiру...:"rрur,,:,:i,у"-r,уrь бути вiдшкодованi за рахунок iнсr.и.tу..успiлыtого iнвесryвання, встаtlовленi рiшенням НКt(ПФЁ ,iд lз.Os.20lз Б-iЦЬВ кПро за.гвсрдя(еIlняПоложення про склац та розмiр "",р,, ruо вiццц9довую'ься за pa*y'ol( активiв itrституту спiльногоlнвесryвання> (iз змiнами), Так, максимальгrий розмiр винагороди коп,lпаllii з управ,пittня ак.].llвамивенчурного фонду, розрахованот у спiввiдношеr*li oJ йрrо.ri чистих акт.ивiв illститу,l.у спiль'огоlнвестуванНя, не моя(е перевиrцувати l0 вiдсоткiВ 
""р.д""орiЧ"о'i' ouprocri'.,".r"" aKTltBiB iнс.ги,гутуспiльного iнвесryвання протягом фiнансового року. Iншi витрати (kpiM винагороди koпlпattiT зуправлiння активами, податкiв та зборiв, Передбачйх законодавствоful Укратr.rи) не ttовинtti

;;ЖrffiН:":J#:"frý. СеРеДНЬОРiЧНО'l; BapToc,i ч"сrих ак,гивiв io,cr"ryry .ninr"o.o in.".rf*,,,r"o
Загальна сума витрат (оплата послуГ зберiгача' депозитарiю, аудитора) складае l 5 765,00 грн" (щоСКJIаДае -0'40 УО ВiД СеРеДНЬОРiЧНОТ BaPTocTi u".r"* unr".i" l".rитуту спiльi,о.о iп,u"...ування).. о''ке, скЛаД ВиТрат Фонду не вiдповiдоu u"rЪ.ur";;;'"i;;J:Ж'"-:':"::*i:,::] : .Спiльного iнвестування. 

DIArrvDtЛdt- ЕИМUI'аМ ЗаКОНОДаВСТВа ПРО ДiЯЛЬlliСr'ь iнсr,итут,iв
Iнформацiя tt,1o_do вidповidносmi розlиiру aKпlttBiB Фонdу л,tiнi"л'.ulьllоrиу обсяzу акпlttвiв.Вимогами ч.2 ст, 4| Закону УкраТни кПро i"ст"тути спiльного Inu.".you"u"u вiд 05.07.20l2 р. м 5080-VIВСТаНОВЛеНИЙ МiНiМаЛЬНИЙ РОЗМiР аКТИвiв пайового i""..r"цiипо.о ,ропду,-;-;; rIовинен дорiвгtюва.гиl250 мiнiмальниХ зар^обi,""* nnu, y мiсяuному розмiрi, встановленому закоtIом на де}lь реестрацii.Фоlrду(l8.10.2016 р. - 1 8l3.тис. .pn.j. Го.riр #;;i;Ъ""оr".-r"оас З5 887 тисМiНiМальнийобсягактивiвоонду.' --""r YvlrЛJ LruIаЛаС JJ бб/ ^гис. грн., ttlo перевt,lщус
Iнформаtliя tцоdо iHBecminlitlHoi. полimrtкu. iнвестицiйна полiтика Фонду поJlягас в розrчriшlенttiкоштiв спiльного iнвестування Фонду в активи, склад та структура яких l1e супереLlа,гь чиl{llомузаконодавству i якi, на погляД особи, яка..здiйснr"" у"l".ri"ня активаМи, забезпечуlоть о!lтимальнеСПiВВiДНОШеННЯ Мilt ix ДОХiДНiСТIО Та'надiйнiстlо. о.;;;;l;lаtlрrlN,Iи iнвестицiйt,оi. lliяльностi, ризики,

Значення nonuaH"K, cTaHoNl Ila
з1.12.2020 зl,l2.2019а активiв, ý в87 l82,4l з4 524 288,59,ма зобов'язан
39 8lз з I 1,33 38 з7l 562.з,|BapTicTb чистих акЙЫБТй -э226 128,92 -} 347 2]з,,l8Кiлькiсть i"весrlаrйн"*GрrЙiпББ, що

знаходяться у обiгу, од.

- I,963 l -1,9236
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ulо пов'язанi з iнвестуванням та обмелсення iнвестицiйнот дiяльностi Фонду визначаються його

I нвестицi йttоtо декларацiсю.

7.5. ПодiТ пiсля датlл Балаllсу

вплинути на показники фiнаrr

Голова Прав.гtiнt-tя

Головний бухгалтер

Затвердlкую:

Генеральtt ий диреl<тор
uул"iор (серти(iiкат АПУ cepiT А I'9 0035 l9)

м.п.

Mirrt датою складання та нансовот звiтностi
економiчф
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вiдбулися подiТ, якi б могли
ння користувачlв.

Г. Ю: Баскilt

I. В. Наконечна

В. О. Озеран

, ['кАрпши.IiIвIст"

W*р;fi.


