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I. Звiт щодо аудиry фiнансовоi звiтIIостi

Щумка
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кАКС КАПIТАЛ> (код €дрпоу 4з724182) (надалi - Фонд або
Товариство), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), яка включае Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на
31.12.2020 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух
грошових KottlTiB (за прямим методом), Звiт про власниЙ капiтал за перiод з 2З.07,2020
року по З1,.122020 року, що закiнчився з€шначеною датою, та Примiток до фiнансовоi
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД
кАКС КАПiТАЛ), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
вiдповiда_пьнiстю кКоМПАНIЯ З УПРАВЛIНнЯ АКТИВАМИ (ПРо КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ), що додаеться, вiдоброкае ,достовiрно, в ycix суттевих аспектах
фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i
грошовi потоки за перiод з2З,07.2020 року по З1.122020 року, що закiнчився зазначеною
датою, вiдповiдно до Мiжнародних станлартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни <Про аудит

фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть) та вiдповiдно до <Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
ПОСЛУГ), ВиДання 2016 - 2017 poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аулиторськоi палати УкраТни Ns 361 вiд 08.06.20l8 року, для
застосування до завдань, виконання яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та
У вiдповiдностi до рiшень Нацiона-llьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в
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тому числi <Вимог до аудиторського висновку, що подасться до Нацiона,rьноi KoMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку при розкри,гтi iнформацii про результати дiяльностi
itlститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанii з управлiння активами)), що затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку УкраiЪи Jф 99l вiд 1 1.06.2013 року.

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi)) нашого звiту.

Ми е незалежними по вiдношенню до дкЦIоНЕРНоГо ТоВдРИСТВд
КЗАКРИТИЙ нЕдивЕрсиФlков лниЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИИ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (АКС КАПIТАЛ), активи якого перебувають в управлiннi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiотю (коМПдНIЯ З УПРдВЛIННЯ дкТИВдМИ
кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бlхгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а
також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними
для використання ix як основи для нашоТ думки.

Суттсва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашоТ думки щодо фiнансовоi звiтностi, звертаемо Вашу увагу на те,

що Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноТ кризи. В
результатi нестабiльноi ситуацiТ в Украiнi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться
ризиками.

Вплив економiчноi кризи та шолiтичноi нестабiльностi, якi тривають в YKpaiHi, а
також iхнс остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i
вони можуть негативно вплинути на eKoHoMiKy Украiни та операцiйну дiяльнiсть
Товариства.

CBiToBa пандемiя KopoHoBipycHoi хвороби (COVID-l9) та запровадження Кабiнетом
MiHicTpiB УкраТни карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю ii
подаJIьшого поширення в YKpaiHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб' eKTiB господарювання.

Керiвництво Товариства не iдентифiкувало cyTTeBoi невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,
тому використовуваJIо припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, не враховуючи зростаючу
невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчноi ситуацii та песимiстичними прогнозами
розвитку cBiToBoT та нацiональноi економiки.

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнс дiяльностi Товариства на
даниЙ момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтrliс,гь не
мiстить кориryвань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони булуть
вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булуть iлентифiкованi i зможуть бути
оцiненi.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були

наЙбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. L{i
питання розглядiL,Iись у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та
ВраХоВуваJтись при формуваннi думки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо oKpeMoi
ДУМки щодо цих питань. Ми визначили, що кJIючовi питання аудиту, про якi необхiдно
повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша

iнформацiя е iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMiciT з цiнних



паперiв та фондового ринку за перiод з23.07,2020 року по 31j2.2020 року, у Поясненнях
управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформачiю та ми
не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформачii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдаrrьнiстю €

ознайомитися з iншою iнформачiею та при цьому розглянути, чи icHye суттсва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформачiя виглядае такою, що мiстить
суттеве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHyc суттсве
викривлення цiеi iншоi iнформацiI, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Ми мохсемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур
внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в
Товариствi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
пов[Iоваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонаJI Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонаJI визначае потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцitlку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персона,,I або планус
лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мас iнших реальних альтернатив
цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдаrrьнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування Товариства

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск
Звiту аулитора, який мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM
впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить
суттсве викривлення, якщо таке icHyc.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як,обгрунтовано очiку€ться, вони можуть
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi фiнансовоТ
звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне
сУДження та дотриму€мось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслiдок шахраЙства чи помилки, розробляемо i| виконусмо аулиторськi
ПРОцеДУри у вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що е

достатнiми та приЙнятними для використання iх як основи для нашоi думки. Ризик
невиявлення суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства € вищим, HirK для
RИКРИВЛенця внаслiдок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову,



пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi тверлження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю ;

. отримусмо розумiння системи внутрiшнього контролю, Lцо стосу€ться аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю,

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським
персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку
та на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHyc суттсва
невизначенiсть щодо подiй або умов, що мо}ке поставити пiд значний cyMHiB
здатнiсть Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, Якщо ми
доходимо висновку щодо iснування такоi суттсвоi невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в нашому Звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформачii у
фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii с ненulJIежними,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого Звiту аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безтrерервнiй ocHoBi;

. оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттям iнформацii, а також те, чи розкрива€ фiнансова звiтнiсть операuii та
подii, покладенi в основу iх складання, так, щоб було забезпечено ixHe достовiрне
подання.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, рiвом з iншими
питаннями iнформачiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аудиторськi результати, включаючи буль-якi значнi недолiки системи внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми виконаJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомляемо iM про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ёАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (АКС КАПIТАЛ)), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОIО ВIДIIОВIДАЛЪНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), наведенi в Таблицi 1.

Таблиця 1

лъ
п/п

показниtс Значення

1 Повне найменування Фонду

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КАКС
КАПIТАЛ)

2
Iдентифiкацiйний код
юридичноТ особи

4з724182

J квЕд_2010 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти

4



(основний).

4

Номер запису в Сдиному
державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв
та громадських формувань та
дата проведення державноi
реестрацii

Номер запису в единому державному peecTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв | О74 1О2
0000 092124;
Щата проведення державноi реестрацii 2з,о7,2О20 року

5 Тип, вид та клас Фонду Закритий, недиверсифiкованиЦ, 
"ен.rурп"Й

6

7

,Щата та номер свiдоцтва про
внесення iнвестицiйного фонлу
до СДРIСI

Свiдоцтво Ns }Jb 00976
!ата внесення вiдомостей про ICI до €ДРIСI
28.02.2020 року

Код за СДРIСI 1 зз00976
8 Строк дiяльностi 19дgцt з Дня внесення вiдомостей до СДрIсI
9

Мiсцезнаходження юридичноi
особи

УкраТна, 01133, м. КиТв, провулок
Лабораторний,будинок 1, секц!i 3 та 4

Регламент Товариства Iнвестицiйна декларацiя АКЦIОНЁРНОГО
ТОВАРИСТВА (ЗАкРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙкорпорАтивний IнвЕстицIЙниЙ оонд кАкс кАпIтАл> були затверджетli
рiшенням одноосiбного Учасника Товариства (товариство з обмеженою вiдповiдальнiстtо
кКомпанiя з управлiння активами <ЦИКА,ДА>, код-за сдрпоУ 43040бs0) (Рiшення Nч 3
вiд2З.07.2020 року).

Рiшенням Сдиного Учасника АкцIонЕрного товдриствд (ЗдкРИТИЙ
нЕдивЕРсиФIкоВАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕсiйцiппййФонД (АкС кАпIтАЛ> (Маковецький Валерiй Семенович, iдентифiкацiйний код
22з26169|2) (Рiшення NЬ 5 вiд |4.09,2О2О року) була створена Наглядова рада Товариства
У СКЛаДi 3-Х ОСiб: МаКОВеЦЬКИй Валерiй Семенович, Руммо BepoHiKa Володимирiвна та
Мажуга Антон Юрiйович. Головою Наглядовоi ради АкцIонърного товдриствд(ЗАкРИТИЙ нЕдивЕРсиФIковдний'вЁнчурйпй --iйпордтивний
IнвЕстИцIЙниЙ ФонД (дкС кдпIтдЛ> обрано Маковецького Валерiя Семеновича.

Рiшенням Сдиного Учасника АкЦIойЕрного товАриствА (зАкритйй
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИй ВЕНЧУРний корпорАтивний iйввстйПйПййФОНД кАКС КАПIТАЛ> (Маковецький Валерiй Семенович, iдентифiкацiйний код22З2616912) (Рiшення JФ 5 вiд |4.09.202О рЪку) було змiнено мiсцезнаходження
Товариства з: УкраiЪа, 04050, м. Киiв, вул.. Сiчових Стрiльцiв, будинок б0 на нове
мiсцезнаходження: Украiна,011зз, м. КиТв, провулок Лабораторниr,l,бумнок l, секцii З та
4.

Управлiння активами АкцIонЕрного товдриствд кЗдКРИТИЙНЕДИВЕРСИФIКОВАНИй ВЕНЧУРНИй корпорАтивний -iнввстйцi 
йнййФонД кАКС КАПIТАЛ>> зДiйснюе Товариство з обмеrкеною вiдповiдальнiстlоККОМПАНIЯ З УПРАВЛIНIШ АКТИВАМИ <iПрО КАпIтАл ЕссЕт мЕнЕджмЕнт)

(код за СДРПоУ з764|656).
ЩоговiР про управл.цня активами АкцIонЕрного товдрисТВд (Здкритий

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИй ВЕНЧУРний корпорАтивний rнЪвСтйц]iнййФонД кдКС кдпIтдЛ) Jъ l4l)g-2)20 вiд 14 вересня 2О2О РокУ, укладений зТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОМПДНIЯ З УПРДВЛIННЯАКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ). ,Щоговiр затвердженийРiшенням Сдиного Учасника АкцIонЕрного товАриствА <здкритиЙНЕДИВЕРСИФIКоВ АНИй ВЕнЧУРний корпорАтивний iнЪвсiйцiйпййФонД (АкС кдпIтдЛ> (Рiшення Jrlb 5 вiд l4.0g.2020poкy).



J\{ъ

п/п
Показник значеrltrrr

1 Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

2
Iлентифiкацiйний код
юридичноТ особи

з]64|656

3

Виписка з Сдиного державного
ресстру юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприемцiв;
дата та номер запису в €ЩР
юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприемцiв

[ата та номер запису в Сдиному державному
peccTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприемцiв: 19.05.201l року JФ 1 068 102 0000
027916

4 Мiсцезнаходх(ення 03150, м. Киiв, вулиця {iлова, будинок 2Б

5
OcHoBHi види дiяльностi за
квЕд-20l0

б4.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
66.1 1 Управлiння фiнансовими ринкаN4и;
66.|9 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi
фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення;
66.30 Управлiння фондами

6 Лiцензii

Лiцензiя cepiT АЕ J\Ъ 18544б, видана Нацiональноlо
комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку дiяльностi з управлiння активами
iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння
активами). Строк дii лiцензiТ: 18,08.201l р.
18.08.2016 р.;
.Щата видачi лiцензii: 20.02.2013 року;
Лiцензiя Jф 740, видана Нацiональною комiсiсю з

цiнних паперiв та фондового ринку - |2.07.2016

року, строк дii лiцензiТ з 19.08.20l б року
необмежений, на провадження професiйноi
дiяльностi на фондовому ринку дiяльностi з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB
(дiяльностi з управлiння активами);

7 Керiвник медвiдь олена Миколаiвна

OcHoBHi вiломостi про ТоВдРисТВо З оБМЕЖЕноЮ
ВIДIIОВIДАЛЪНIСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведенi в Таблицi 2.

Таблиця2

Заресстрований (пайовий) капiтал
Щля облiку статутного капiталу Товариство використовус рахунок бухга-штерського

облiку 401 <Статутний капiтал>,
У Товариства станом на 31 грудня 2020 року, заре€стрований статутний капiтал

становить 137 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень, подiлений на |З7 000 (сто
тридцять ciM тисяч) штук акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 гривня кожна.

Розмiр початкового статутного капiталу Товариства склада€ 5 905 000 (п'ять
мiльЙонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень, який подiлено на 5 905 штук акцiй номiнальноlо
вартiстю 1 000,00 гривня за l акцiю.



Станом на 3 1 . 12.2020 року розмiщено та повнiстю сплачено 8 162 акцiй загальною
номiнальною вартiстю 8 162 000,00 грн,

Рiшенням одноосiбного Засновпика АКЦIОНЕРНОГО ТОВДРИСТВД
кЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (АКС КАПIТАЛ> (Рiшення Ns 1 вiд 15.06.2020 року) було
затверджено рiшення про створення АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕрСиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД кАКС КАПIТАЛ> iз початковим статутним капiталом в 5 905 000 (п'ять мiльйонiв
Дев'ятсот п'ять тисяч) гривень, який подiлено на 5 905 штук акцiй номirlальною вартiстю
l 000,00 гривня за l акцiю та затверджено Проект Статуту Товариства.

Вiдповiдно до Проекту Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi
Товариства створюеться початковий статутний капiтал у розмiрi 5 905 000 (п'ять
мiльЙонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень, який подiлено на 5 905 штук акцiй номiнальноIо
вартiстю 1 000,00 гривня за 1 акцiю.

Свiдоцтво про ресстрацiю випуску акцiй видано АКЦIОНЕРНОМУ ТОВДРИСТВУ
кЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпордтивний
IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД кАКС КАПIТАЛ> Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та
фондового ринку, що засвiдчус випуск акцiй на загальну суму 5 905 000,00 (п'ять
мiльЙонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень 00 копiйок, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн.
за l акцiю; простих iменних акцiй 5 905 штук; форма iснування акцiй - бездокументарна.

Ресстрацiйний Ns 002459; дата ресстрацii 25.08.2020 року.
Засновники набувають акцii шляхом закритого (приватного) розмiщення.
Засновником Товариства € особа, iнформацiя про яку наведена в Таблицi 3.

Таблиця 3

Таблиця 4

лъ
п/п

засновник
Товариства

Щанi про
засновника

Загальна
сума внеску

(rрн.)

Кiлькiс,ть
акцiir
(шт.)

Частка в
статутном
у капiталi

(%|

1

Товариство з
обмеженою

вiдповiда-lrьнiстю
ккомпанiя з

управлiння активами
(ЦИКАДА)

С юридичною
особою за

законодавством
УкраiЪи;

iдентифiкацiйний
код юридичноi особи

4з040680

5 905 000,00 5 905 100,00

ВСЬоГо: 5 905 000,00 5 905 100,00

Засновник Товариства /JaTa банкiвськоТ виписки; установа банку
одержувача

Сума (грн.)

Товариство з обмеженою
вiдповiдальгtiстю

<Компанiя з управлiння
активами кIJИКАЩА>,
iдентифiкацiйний код

юридичноТ особи 4З040680

Виписка по особовому рахунку
]ф UA623 з 90720000026509059245 00 l,

вiдкритому Подiльському вiддiленнi Jф 1 АТ
(РВС БАНК) (МФО 3З9072)

вiд 21.07.2020 року

5 905 000.00

ВСЬоГо: 5 905 000,00



Згiдно наведених даних, Засновник Товариства до дати державноi ресстрацii зробив
внесок 100% вiд розмiру свого вкладу у виглялi грошових коштiв на рахунок, що був
вiдкритий в Подiльському вiддiленнi Ne l дТ кРВС БАНК) (МФо З39072).

Рiшенням одноосiбного Засновника дКЦIоНЕРНоГо ТоВдРИСТВд (ЗдКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД кАКС КАПIТАЛ> (Рiшення ]ф 2 ьiд2З,07.2020 року) було затверджено рiшення
про результати гIриватного розмiщення акцiй Товариства серед Засновникiв
корпоративного iнвестицiйного фонду та Затверджено Статут Товариства.

TaKorK Рiшенням одноосiбного Засновника дКЦIоНЕРНоГо ТоВдРИСТВд
КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (АКС кАПIТАЛ> (рiшення Ns 2 вiд2з.о7.2020 року) було
затверджено Проект договору про управлiння активами АКI_{IОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кзАкритий нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСтИцIЙниЙ ФоНд кАКС кАпIТАЛ), укладений з ТоВАРИСТвом З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
кI]ИКАЩД> (iдентифiкацiйний код юридичноi особи 4З040680).

Рiшенням одноосiбного Учасника Товариства (Товариство з обмеженоIо
вiдповiдальнiстю кКомпанiя з управлiння активами <I]ИКАДА>, iдентифiкацiйний код
юридичноi особи 4З040680) (Рiшення Ns 3 вiд 2З.07.2020 року) було затверджено Щоговiрпро управлiння активами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (АКС КАПIТАЛ), уклацений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кЩИКАЩА>
(iдентифiкацiйний код юридичноi особи 43040б80).

Рiшенням Сдиного Учасника АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ
ФОНД кАКС КАПIТАЛ> (Маковецький Валерiй Семенович, iдентифiкацiйний код
22З26|6912) (Рiшення Ns 5 вiд |4,09,2020 року) було затверджено рiшення про збiльшення
Статутного капiталу Товариства на l31 095 000,00 грн. шляхом додаткового випуску з
метою спiльного iнвестування l31 095 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю
1 000,00 грн. за олну акцiю, на заг€uIьну суму по номiнальнiй 131 095 000,00 грн.

Були затверлженi змiни до Статуту Товариства. Вiдповiдно до новоТ редакцii
Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створюеться Статутний
капiта:r в розмiрi lЗ7 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень, подiлений на
137 000 (сто тридцять ciM тисяч) штук акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 гривня
кожна.

Розмiр початкового статутного капiталу Товариства складае 5 905 000 (п'ять
мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень, який подiлено на 5 905 штук акцiй номiнальноtо
вартiстю l 000,00 гривня за 1 акцiю.

Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiй видано АкЦIоНЕРНоМУ ТоВАРИСТВУ(ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦТЙНИЙ ФОНД (АКС КАПIТАЛ> Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та
фондового ринку, що засвiдчу€ випуск акцiй на загаJIьну суму 1З7 000 000,00 (сто
ТриДцяТь ciM мiльЙонiв) гривень 00 копiйок, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. за 1

акцiю;Простих iменних акцiй l37 000 штук; форма iснування акцiй * безлокументарна.
Реестрашiйний Jф 0025б3; дата ре€страцii 13.10.2020 року.
Станом на 31. |2.2020 року розмiщено та повнiстю сплачено 8 l62 акцiй загаJIьною

НОмiнальною вартiстю 8 162 000,00 грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними
документами та банкiвськими виписками.

8



Сума, отримана при розмiщення 8 162 штук акцiй, складае 8 l05 тис. грн.
2 257 штук акцiй були розмiщенi за цiною, нижче iх номiна-шьноi BapTocTi. Сума в

розмiрi 57 тис. грн. була вiднесена на зменшення нерозподiленого прибутку Фонду.
Початковий статутний капiтал повнiстю сплачений грошовими коштами, що

вiдповiдас вимогам чинного законодавства.
За перiод з2З.07.2020 року по 31.|2,2020 року викуп власних акцiй Товариство не

здiйснюва,rо.
Отже, станом на 31 грудня 2020 року, зареестрований Стаryтний капiтал

Товариства складае 137 000 000,00 гривень,
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грулня2020 року становить l28 838

000,00 грн.
На лумку аудиторiв, формування та сплата статутного капiталу Товариства в ycix

суттсвих аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства, Аудитори зазначають про
вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим документам.

IЦодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйсllювати свою
дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядасться аудитором у
вiдповiдностi до МСА 570 <Безперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що
Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи Hi
HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти iT, Фiнансова звiтнiсть Товариства
пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонаJI
Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та
подаJIьшого розвитку Товариства.

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав
сумнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

Викориотовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану
Товариства ми не знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, зверта€мо увагу на те, що в
YKpaiHi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi
економiчноi полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не
маемо змоги передбачити можливi маЙбутнi змiни у цих умовах та ix вплив на фiнансовиЙ
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Щодо вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства
облiковоi полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть та МСФЗ.

Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився З 1

грудня 2020 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бу<галтерського облiку (РМСБО),

Принципи побудови, методи i процелури застосування облiковоТ гlолiтики
Товариства, здiйснюються згiдно Наказу <Про органiзачiю бухгалтерського облiку та
облiкову полiтику товариства).

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням
основних принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та ресстрацii господарських
операцiЙ, якi передбаченi Законом УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Украiнi>) Jф 996-XIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та
Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовуе при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно



до МСФЗ. Облiкова полiтика встановлюе принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку,
визначення та деталiзаuii окремих статей фiнансовоi звiтностi Товариства,

Розкриття iнформачiТ у фiнансовiй звiтностi.
Розкр ummя iнформацii сmосовно акmuвiв

Нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицii', ocHoBHi засобио
довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та irlшi

необоротнi активи
У результатi провеленоi перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 31,|2.2020

року на балансi Товариства не облiковуються незавершенi капiтальтIi iнвестицiТ,
нематерiальнi активи, ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова
лебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi актив, що вiдповiдае даним облiкових
регiстрiв.

Фiнансовi iнвестицii
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв,

регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.12.2020 року
на балансi Товариства не облiковуються довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицii.

Протягом перiоду з?З.07.2020 року по 3l.|2,2020 року мiж Фондом та ТОВ <ФК
кПЕРШИИ ФIНАНСОВИИ ПОСЕРЕДНИК), лiцензiя Нацiональноi KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку -
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть Серii АЕ N926ЗOЗ4 вiд 1б
квiтня 201З року, строк дii необмежений, був укладений ,Щоговiр на брокерське
обслуговування Ns БО/2001241001 вiд 24 лиrrня 2020 року, щодо вчинення правочинiв
купiвлi, продажу або мiни цiнних паперiв або iнших фiнансових iHcTpyMeHTiB на пiдставi
разових замовлень. Згiдно Замовлення NsБО/200724l00|l01 вiд 24 лилня 2020 року
Фондом було перераховано кошти в cyMi 5 900 тис. грн. для купiвлi цiнних паперiв, а саме
облiгацiй внутрiшньоi лержавноi позики УкраIни, середньострокових вiдсоткових,
iменних, безлокументарних МФУ (код за СДРПОУ 00013480). Кошти повернуто в cyMi
5 900 тис. грн. без виконання Замовлення, що вiдображено Фондом в <Звiтi про рух
грошових коштiв> за перiод з 2З.07 .2020 року по 31 J2.2020 року.

Також, Фондом згiдно Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв NsБВ648-20 вiд 04
грудня 2020 року через торговця цiнними паперами ТоВ (ПРоФЕСIЙНд коМЕРЦIЯ),
Лiцензiя Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку на Професiйну
дiяльнiсть з цiнними паперами - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Брокерська
дiяльнiсть серiя АЩ N9 0З4446 вiд 03 липня 20l2 року, було придбано векселi на суму 25
тис. грн., Згодом, згiдно.Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв N9БВ-351/20 вiд l1
грудня 2020 року через торговця цiнними паперами ТОВ (ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ),
Лiцензiя Нацiональноi KoMicii з цiнних lrаперiв та фондового ринку на здiйснення
професiйноi дiяльностi на фонловому ринку -,дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами:
брокерська дiяльнiсть Cepii АЕ Ngl85449 вiд 20 лютого 2013 року, строк дii з 07 листопада
201 1 року необмежений, векселi продано на суму 80 000 тис. грн.

Також протягом перiоду з 23.07.2020 року по З|,|2.2020 року вiдбува,rося
придбання та продаж цiнних паперiв, що знайшло вiдображення в фiнансовiй звiтностi
Фонду.

Iнформацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоi звiтностi.

Щебiторська заборгованiсть
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З1.12.2020 року

вiдсутня.
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Поточна лебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на
31.12,2020 року вiдсутня, що вiдповiдас первинним документам та даним peecTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами складае станом на
З1.12.2020 року 3 тис. грн.

.Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з нарахованих доходiв
складае станом на 31.12.2020 року 249 тис. грн,

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З1.12.2020 року
вiдсутня, що вiдповiдае первинним документам та даним peccTpiB аналiтичного та
синтетичного облiку.

Аулиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка лебiторськоi Товариства в
цiлому вiдповiдаrоть вимогам МСФЗ.

Iнформаuiя щодо лебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоi звiтностi.

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом на 31.12,2020 року на рахунках

Товариства склав 91 404 тис. грн,, що вiдповiдас банкiвським випискам та даним,
вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Товариства.

Кошти на поточному рахунку Jф UA623390720000026509059245001, вiлкритому
Подiльському вiддiленнi Jф 1 АТ кРВС БАНЮ) (МФО ЗЗ9072) станом 31 грудня 2020
року, не вiдображаються в cTaTTi кРахунки в банку) Балансу (рядок 1 167) в зв'язку з тим,
що iх залишок складас 90,00 грн., а показники фiнансовоТ звiтностi наводяться в тис. грн..

Фонд ма€ залишки коштiв на поточному рахунку
UА7ЗЗ204780000026504924489216 в АБ <Укргазбанк> (МФО З20478) станом на 3l
грудня 2020 року в cyMi 85 504 тис. грн, та на депозитному рахунку в в АБ <Укргазбанк>
(МФО 320478) згiдно до.Щоговору Nэ2020lКДl070-277 вiд 22 грулня 2020 року в cyMi
5 900 тис. грн., який укладено строком на 2 мiсяцi, та облiковуються за справедливою
вартiстю.

02 грудня 2020 року Рейтинговий KoMiTeT РА <Експерт-Рейтинг> прийняв
рiшення про оновлення кредитного рейтингу ПАТ АБ (УКРГАЗБАНК) (код СДРПОУ
2З697280) за нацiональною шкалою на piBнi uaAA+. Позичальник з рейтингом uaAA*
характеризуеться дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими
украiнськими позичыIьниками.

Враховуючи той факт, що строк розмiщення коштiв на депозитному рахунку с
КОрОТкосТроковиЙ (до 3-х мiсяцiв), очiкуваниЙ кредитниЙ збиток Товариством визнаний
при оцiнцi цього фiнансового активу становить <0>.

Iнформацiя щодо грошових коштiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi
фiнансовоi звiтностi.

Роз кр ummя iнф ормацit tцо d о з о б о в'яз ань
визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

Аулиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в
uiлому вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37
кЗабезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активиD, який виданий Радою з
МiХ<народних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовусться з 0l липня
l999 року (зi змiнами та доповненнями),

Щовгостроковi кредити банкiв на ба-гlансi Товариства станом
облiковуються.

Iншi довгостроковi зобов'язання станом на З1.12.2020 року
облiковуються.

СТаНОм на 31.12,2020 року на бу<гаllтерських рахунках Товариства облiковусться
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi З2 тис, грн,. '

ll

на З l .|2.2020 року не

на балансi Фонду не



Поточнi зобов'язання за розрахунками станом на 31 .|22020 року вiдсутнi, що
вiдповiдас даним первинних документiв та даним peccTpiB аналiтичного та синтетичного
облiку.

Станом на 31.|22020 року на бухгалтерських рахунках Товариства не облiковуються
iншi поточнi зобов'язання, що вiдповiдае даним первинних документiв та даним peecTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Р о з кр ummя iнф о plп а цit u4о d о ф iH а н с о в uж р езул ь mаmiв
.Щохоли

Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюсться на
пiдставi наступних первинних докрлентiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку,
розрахункових вiдомостей та iнших первинних локументiв, передбачених статтею 9
Закону j\Ъ 996.

За результатами аулиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в
журналах - ордерах та оборотно - саJIьдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно
доходiв Товариства за перiод з 2З.07.2020 року по З|,|2.2020 року вiдповiдають
первинним документам.

на думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттевих
аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi звiтностi
l5 <Дохiд вiд договорiв з клiснтами>.

Згiдно даних бухга-птерського облiку та звiтностi величина iнших операцiйних доходiв
за перiод з 2З.07.2020 року по 31,|22020 року склала 308 тис. грн., величина iнших
фiнансових доходiв Товариства за перiод з2З.0'7,2020 року по З1.12.2020 року склала 10
508 тис. грн,, величина iнших доходiв (доходiв вiд реалiзацiI фiнансових iнвестицiй)
склала 240 59З тис. грн.

Iнформацiя щодо доходiв розкрита Товариством в Примiтках ло фiнансовоi звiтностi.
Витрати

На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм
мсБо.

Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюеться на пiдставi наступних
первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та
розрахункових документiв.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в
журналах-ордерах та оборотно-саJIьдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документам та даним фiнансовоi звiтностi Товариства за перiод з
2З,07.2020 року по З|.|2.2020 року.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за перiод з 2З.07.2020 року по З1,12.2020 року
склали 260 тис, грн., iншi витрати Товариства склаJIи l57 lЗ5 тис, грн. !о складу iнших
витрат за piK Товариством вiднесено собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй.

Iнформацiя щодо витрат розкрита в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.
Елементи операчiйних витрат за перiод з 23.07.2020 року по 31.12.2020 року

Таблиця 5

Витрати лiяльностi Фонду Сума (тис. грн.)

Матерiальнi витрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати 260
Разом 26а
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Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством
за перiод з 23.07.2020 року по З1.12,2020 року, фiнансовим результатом дiяльностi
Товариства став прибуток у розмiрi 83 51б тис. грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за
перiол з2З.07.2020 року по 31.|2.2020 року в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно
вiдображас величину i структуру доходiв та витрат Товариства.

Iнформацiя do ?Bimy про рух zроuловllж кошmiв (за пряrwuм.uеmоdом).
Iнформаuiя про грошовi потоки Товариства надас користувачам фiнансових звiтiв

змогу оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та ix еквiвzlJlенти, а
також оцiнити потреби суб'екта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

Товариство не мае залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i с недоступними
для використання, Ее мае невикористаних запозичених коштiв, що € наявними для
майбутньоi операцiйноi дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру,
до яких iснують буль-якi обмеження щодо використання.

Залишок грошових коштiв станом на З 1.12.2020 року на рахунках у банках складас
91 404 тис. грн.

Iнформацiя do Звimу про власнuй капimал (злtiнu у власноlчrу капimалi)
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року

складае суму 91 621 тис. грн.
BiH складаеться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 137 000 тис. грн.,

нерозподiленого прибутку в розмiрi 83 459 тис. грн., неоплаченого капiталу в розмiрi
128 838 тис. грн.

Щодаткового капiталу, капiталу у дооцiнках, резервного капiталу, вилученого капiталу
станом на З1 грулня2020 року Товариство не мас.

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiта-пу вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi Товариства станом на З|.|2,2020 року достовiрно.

Розкриття iнформацii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом
перiоду з2З,07.2020 року по 31.|2.2020 року наведено Товариством в Звiтi про власний
капiтал.

<<Звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги>>

Стаryтний капiтал
ffля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського

облiку 40 <Зареестрований (пайовий) капiтал>.
У Товариства станом на 31 грудня 2020 року, зареестрований статутний капiтал

становить 137 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень, подiлений на 137 000
штук простих iменних акцiЙ номiнальною вартiстю 1 000,00 гривень за l акцiю.

Вiдповiдно до Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства
створениЙ початковиЙ статутний капiта.п у розмiрi 5 905 000 (п'ять мiльйонiв дев'ятсот
п'ять тисяч) гривень, якиЙ подiлено на 5 905 штук акцiй номiнальною вартiстю l
000,00 гривня за 1 акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 3l грудня 2020 року становить 128 838

000,00 грн.
Станом на 3 1 грулня 2020 року зареестрованими акцiонерами Товариства с:

lз



Таблиця 6

Акшiонери
Зпгальна

lci,llbKicTb ttiнних
llaltepiB, tlIr,.

Загальна
номlнальна

BapTlcTb 1llнних
папеDlв. гDн.

Вiлсоток у
СК (серел

розмitцених
акlliй),О/о

Маковецький Валерiй Семенович
Ресстрачiйний номер облiковоТ картки

платни ка податкiв 22з26 l 69 12

8 \62 8 l62 000,00 5,957664

За даними Реестру власникiв iменпих цiнних паперiв станом на 31.12.2020 року цiннi
папери, оформленi глобальним сертифiкатом до розподiлу за власниками, складають
128 838 штук,

На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих
аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

Аулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства
установчим документам,

власний капiтал
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року

складас суму 91 621 тис. грн.
BiH складасться iз зареестрованого (rrайового) капiталу в розмiрi 1З7 000 тис. грн.,

нерозподiленого прибутку в розмiрi 83 459 тис. грн,, неоплаченого капiталу в розмiрi
l28 8З8 тис. грн.

За перiод з 2З,07 .2020 року по 31 .|2.2020 року виплата дивiдендiв не здiйснюва,rася
На думку аудиторiв, порядок формування корпоративного фонду вiдповiдае

вимогам чинного законодавства нормативам та регламенту Товариства.
Станом на 31. |2.2020 року Учасником Товариства е iHBecTop - фiзична особа.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у

фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.|2,2020 року достовiрно.
Щодо BapTocTi чистих активiв

BapTicTb чистих активiв Фонду станом на 31 грудня 2020 року становить 9| 62l
тис. грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Фонду на вказану дату.

Активи Фонду становлять 91 653 тис. грн.
Зобов'язання Фонду становлять 32 тис. грн.
Власний капiтал Фонду складае 9| 621r тис. грн.

Склад та структура пктивiвl що IIеребувають в портфелi Фонду
Iнформачiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду

наведено в Таблицi 7.

Таблиця 7

На думку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам
дiючого законодавства, та нормативних документiв НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв

АКТИВИ ICI

Станом на 31.12.2020 року

Сума (тис. грн.)

Вiдсоr,ок у
загальнiй
балансовiй

BapTocTi активiв
("/"|

Грошi Ti iх еквiваленти 9| 404 99,7з
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 249 0,27
Усього 91 653 100,00
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та фондового ринку, в тому числi (Положення про склад та структуру активiв iнституту
спiльного iнвестування), затвердяtеного Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв
та фондового ринку Jф 1753 вiд 10.09.20l3 року, що висуваються до даного вилу ICI.

Про суми витрат вiдшкодованих за рахунок активiв Фонду
На думку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в цiлому

вiдповiдають вимогам дiючого законодавства, та нормативних документiв НацiональноТ
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi кПоложенню про склад i розмiр
витрат, що вiдшкодовуються за рахуЕок активiв iнституту спiльного iнвестування>,
затвердх(еного Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фонлового ринку Nч
1468 вiд l3.08.2013 року.

Система внутрiшнього аудиту (контролю)
В Товариствi з обмеженою вiдповiда.гlьнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ

АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHye система внутрiшнього
аудиту (рiшення про створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Ns
29ll2l20l2-1 вiд 29.1,2.20|2 року), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не
мiстить суттевих викривлень унаслiлок шахрайства або помилок.

Стан корпоративного управлiння
На виконання вимог Закону Украiни кПро iнститути спiльного iнвестування> Ns

5080-VI вiд 05.07.2012 року (зi змiнами та доповненнями) Товариством з метою захисту
законних прав i iHTepeciB акцiонерiв товариства створюсться Наглядова рада.

Рiшенням Сдиного Учасника АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД кАКС КАПIТАЛ> (Маковецький Валерiй Семенович, iдентифiкацiйний код
22З26|6912) (Рiшення ]ф 5 вiд 14.09.2020 року) була створена Наглядова рада Товариства
у склалi З-х осiб: Маковецький Валерiй Семенович, Руммо BepoHiKa Володимирiвна та
Мажуга Антон Юрiйович. Головою Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кАКС КАПIТАЛ> обрано Маковецького Валерiя Семеновича.

Наглядова рада корпоративного фонду с органом, що здiйснюс захист прав

учасникiв корпоративного фонду, та вiдповiдно до Закону Украiни <Про iнститути
спiльного iнвестування> Ns 5080-VI вiд 05.07,2012 року (зi змiнами та доповненнями) i
статуту корпоративного фо*rду здiйснюе нагляд за дiяльнiстю корпоративного фоrlду i
виконанням умов регламенту, iнвестицiйноТ декларацii та договору про управлiння
активами корпоративного фонду.

Iнформаrriя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 кРозкриття iнформацiТ про зв'язанi сторони> та

МСА 550 <Пов'язанi сторони) ми звертЕIлись до управлiнського tIерсоналу iз запитом
щодо надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з
ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприемства, що знаходяться
пiд контролем або значним впливом iнших осiб; пiлпри€мства або фiзичнi особи, що
прямо або опосередковано здiЙснюють контроль Товариством або суттсво впливають на
його дiяльнiсть, а тако}к близькi члени родини такоi фiзичноi особи.
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Iнформпuiя
про учасникiв та голову наглядовоI рали корпоративного iнвестицiйного фонду

Таблиця 8

лъ
з/п

Повне найменуваllltя
lорllдшчllоТ особлl -

гtаJlежнlс,l,ь (Рlзичll()l

особи - учасника до
суб'сктiв,

визначених статтею
3 Закону Украiни
<<Про запобiгання
корупuiii>о та/або

частка державноi чи
комунальноТ
власностi у

юриличнiй особi -

Yчаснику

чи прlзвпще,
---r-'-г-- - -'-
ного фонду,

al/
/1,

Учасники - фiзичнi
особи

l Маковецький Валерiй
семенович

22з2616912 паспорт cepiT СО N9 666685,
виданий оболонським Ру Гу

МВС УкраТни в м. Кисвi
l4.06.2006 року

l00 не налех<ить

Учасники - юриличнi
особи

вiлсутнi

голова наглядовот
ради

Маковецький Валерiй
семенович

22з26|6912 паспорт cepiT СО N9 666685,
виданий оболонським Ру Гу

МВС Украiни в м. Кисвi
l4,06.2006 року

l00 не належить

Усього:
l00

lб

код за €дрпоу
юридичноi особи -

учасника або
ресстрацiйний

номер облiковоi
картки платника
податкiв фiзичноТ
особи - учасника,
голови наглядовот

Ради
корпоратлlвного

бонлч

М iсцезнаходження юриди чноi
особи чи паспортнi данi

фiзичrlоI особlt, щодо якоi
под8сться iнформачiя



Iнформаuiя
про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi вололiють часткою, що становить

не менше 20 "/о статут[Iого капiталу корпоративного iнвестицiЙного фонлу

Таблиця 9

ЛЪ з/п Прiзвише, iм'я, по
батьковi фiзичllоI особп

- учасника
корllоративного фонду,
членiв iT ciM'T т0 iнших

пов'язаних осiб

Ресстрацiйttий
llопrер облiковоI

картки платнltка
податкiв фiзичноt
особи - учаснпка
корпоративIlоrо

фонду, члепiв iT ciM'I
та iнших пов'язаЕltх

осiб

Код за
€дрпоу

lоршдtlчноY
осtlби, tttодо
якоI lcHyc

пов'язвнiсть

Повне наiiменуванrtя
lоридичноY особи, щодо якоi

lcHyc пов'яrянiсть

М iсцезн аходжен tlп
юршдrr.lноl особи, rцодо
якоt icHyc пов'язанiсть

flас,гtса tr

с гllтут Lor1},

tc:r п iтa; ri
ltrB'я,ratltli ocoбlt

lr/

l маковецький
Валерiй Семенович 22з26\6912

4з"724|82
Акц]онЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

КАКС КАПIТАЛ>

01 l33, м. КиТв, пров.
Лабораторний. бул l,

секцii 3 та 4

l00

маковецький
Валерiй Семенович

22з26l6912 4044з40з

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповlдАльнIстю
"CTIM ЕнЕрджI"

04ll9, м. КиIв, вул.

[орогожицька,
булинок 1, поверх 9,

KiMHaTa 18

50

маковецький
Валерiй Семенович

22з26|69|2 lз9з9747 привАтнЕ
пIдприсмство "томс"

3960l, Полтавська
обл., MicTo Кременчук.

вул. Переяславська,
булинок 55А

30

маковецький
Валерiй Семенович 22з26\691t2 406795з 8

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"вАмА груп"

04l l9, м. Киiв, вулиця

!орогожичька,
булинок l

l00

]\4аковецький
Валерiй Семенович

22з26l6912 400 l 7з8 I

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповlдАльнlстlо
"мЕгА-дЕл]кАт"

l 8006, Черкаська обл,,
MicTo Черкаси. бульвар

Шевченка, булинок
385

25

]\4аковецький
Валерiй Семенович

22з26|6912 з l 598857

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

вцповIдАльнtстю "

БорвIрус "

69050, Запорiзька обл.,
MicTo Запорiжжя,
вулиця Космiчна,

булинок l2l-"Б", o(lic
25

15

маковецький
Валерiй Семенови.t

22з2616912 4044з40з

1,овАриство з
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВlДАЛЬНIСТIО
"cTIM ЕнЕрджI,,

04l l9, м. Киiв, вул.

!орогожицька.
булинок l, поверх 9,

KiMHaTa l8

50

Члени ciM'i
Маковецького В.С.

пов'язаностi не
мають

1,7



Iнформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоТ рали
корпоративного iнвестицiйного фонду

Таблиця l0

ЛЬ з/rl Лрiзвище, iм'я, по
батьковi головн та члеrriв

нагllяловоТ рали
корпоративного

iнвсстrtцitiного фонду та
членiв його (Iх) ciM'I

I'еt,сгра tцiii tl rlй
II ()nle р

об,qiковоТ
KapTKl|

I1.IIilTII Il lia
податкi в

Кол зв
€дрпоу

юридr1,Iноl
осtlбtr. щодо

якоТ icHyc
пов'язанiсть

Повне ltallMeпyвaHllя юридичпоТ
особи, tltодо якоТ icllyc пов'язанiсть

мiсцезнаходжен ня
юрlлличноТ особlл, щодо
якоi icHyc tlов'язанiсть

Час-гка в

стат y],IIOýr),

капi,галi
,lов'язаноi особи.

/о

l

Маковецький Валерiй
семенович

голова наглядовоi

ради

22з2616912 4з,724]'82
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(зАКРИТиЙ
НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ

II-1вЕсl,ицlЙниЙ Фонд (Акс
кАПl'гАЛ))

0l l33, м. Киiв, пров.
Лабораторний, бул l,

секцiТ 3 та 4

l00

Маковецький Валерiй
семенович 22з26l6912 42080998

АкцlоI]Ерl{Е товАриство
"зАкритиЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

"BIKToPIAHo"

04l l9, м. КиТв. вул.

Щорогожицька, бул. l
оф. lб 50

Маковецький Валерiй
Семенови.t

22з26169|2 4044340з
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТIМ

ЕнЕрджI"

04l l9, м. Киiв, вул.

Дорогожицька,
булинок l, поверх 9.

KiMHaTa l8

50

Маковецький Валерiй
семенович

22з2616912 |39з9,747
привАтнЕ пIдприемство

"томс"

3960l, Полтавська
обл., MicTo

Кременчук, вул.
Переяславська,
булинок 55А

30

Маковецький Валерiй
семенович 22з26169|2 40679538

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вlдповIдАльнIстlо "вАмА

груп,,

04l l9, м. Киiв, вулиця
!орогожичька,

булинок l
l00

Маковецький Валерiй
семенович

22з26\6912 400l738l
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
вlдповlдАльнIстю "мЕгА_. дЕлIкАт"

1 8006, Черкаська
обл., MicTo Черкаси,
бульвар Шевченка,

булинок З85

25

Маковецький Валерiй
семенович

22з26l6912 з l 598857
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вIдповlдАльнlстю "

БорвIрус "

69050, Запорiзька
обл., MicTo

Запорiжжя, вулиця
Космiчна, булинок

l2l-"Б", офiс 25

,75

Члени ciM'T
Маковецького В.С.

пов'язаностi не
мають
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2 Мажуга Антон
Юрiйович

30576064 l 8 4з,l24|82
АкцIонЕрl-tЕ товАриство

КЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

вЕI]чурниЙ
КОРПОРАТИВНИЙ

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (АКС
КАПIТАЛ)

0l lзз, м. киiв,
ПРОВ.ЛАБОРАТОР

ниЙ, Буд. l,
сЕкцIi з тА 4

0

Мажуга Антон
Юрiйович

з0576064 l 8 4l l59005
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВlДПОВIДАЛЬНIСТIО "СТАРТ

ФIнАнс"
0зl24, MICTo

киiв, БульвАр
вАцлАвА
гАвЕлА,

Будинок 4, оФIс
4з

0

Члени сiм'i Мажуги
А.Ю. пов'язаностi не

мають

J Руммо BepoHiKa
Вололимирiвна

24,71,7lз2|2 43724l82
AKI_IIOHEPHE ТОВАРИСТВС

(ЗАкРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(АКС кАПIТАЛ)

01133, м. киIв,
ПРОВ.ЛАБОРАТОР

ниЙ, Буд. l,
сЕкцIТ з тА 4

0

Члени ciM'T Руммо
В.В. пов'язаностi не

мають

Станом на З1 грудня 2020 року безнадiйноi або простроченоi заборгованостi за
операцiями з пов'язаними особами немас.

За перiод з 2З,07.2020 року по 31.|2.2020 року не здiйснювались операцiТ з
llов'язаними особами, що виходять за межi HopMaJIbEoi дiяльностi Фонду,

Слiд зrвначити, Iцо операцiй з пов'язаними особами, якi виходять за межi
нормальноi дiяльностi Товариства, аудиторами не виявлено .

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на
фilIансовий cTarr.

Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан
Товариства по заявi управлiнського персоншу, були вiдсутнi.

Про сryпiнь ризику ICI
Вiдповiдно до <Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноТ дiяльностi

на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого
Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 року N9
1597 (зi змiнами) венчурнi фонди такий розрахунок не здiйснюють.

Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань,
ймовiрнiсть вllзнаIlня яких на балансi е достатньо високою, пiд час перевiрки не
виявлено.

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв та/або
зобов'язань дуже низька.

Iнформаuiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во
вплинути на дiяльнiсть АКЦIОНВРНОГО ТОВАРИСТВА <GАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурний корпорАтивний шввстицIйний

I9



ФОНД (АКС КАПIТАЛ>), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
(ПРО КАПIТАЛ ЕССВТ МЕНЕДЖМЕНТ)), у майбутньому вiдсутня.

Щодо дотримання законодавства у разi лiквiдацii Фонду: пiд час проведення
перевiрки КУА не приймала жодних рiшень щодо лiквiдацii Фонду та аудиторами не
встаIIовлено жодних пiдстав лля прийняття рiшення щодо лiквiдацii Фонду.

Iдентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сутт€вого викривлення фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноТ з ними дiяльностi для
отримання розуrr,лiння суб'екта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагас МСА 315 <Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
суттсвого викривлення через розумiння суб'скта господарювання i його середовища),
нами були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiТ, яка
використовувалася пiд час iдентифiкацiТ ризикiв сутт€вого викривлення внаслiдок
шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосусться
шахрайства, при аулитi фiнансовоТ звiтностi>. Нами були поланi запити ло управлiнського
персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю,
яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по
cyTi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали
розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'скта господарювання, структуру його
власностi та корпоративного управлiння, Qтруктуру та спосiб фiнансування, облiкову
полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових
результатiв.

Ми не отримаJIи доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що
фiнансова звiтнiсть мiстить суттсве викривлення внаслiдок шахрайства.

20



Iншi питапня
OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрму mа уIllовu dоzовору на провеdення

ауdumу
OcHoBHi вiломостi про аудитореьку фiрму наведенi в Таблицi 11.

Таблиця l1
лъ
п/п

Показник зrrачеrrпя

1

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноi
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАулиторська фiрма <Iмона-Аудит), 23 50027 7

2

Включено до Ресстру аулиторiв та
суб' cKTiB аудиторськоТ дiяльностi,
дата включення вiдомостей до
Реестру, номер в PeecTpi

Свiдоцтво Аулиторськоi палати
Украiни про те, що суб'ект
аудиторськоi дiяльностi пройшов
зовнiшню перевiрку системи
контролю якостi аудиторських
послуг, створеноi вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм
професiйноi етики та законодавчих
i нормативних вимог, що
регулюють аудиторську лiяльнiсть

Роздiл кСуб'скти аудиторськоi дiяльностi>
24.|0.2018, Ns0791;
Роздiл кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аулит

фiнансовоi звiтностi) l 3. 12.20l 8, Ns0791 ;

Роздiл <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi MaIoTb
право проводити обов'язков ий ау лит ф iHaHcoBoT
звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний
iHTepec> |З,1,2.2018, N9079 1

Номер бланку Ns0751, затверджене Рiшенням АПУ
вiд 25,01.2018 року Nэ354/3

J

Прiзвище, iм'я, по батьковi
генераJ,Iьного директора

Номер реестрачii у PeccTpi
аулиторiв та суб' eKTiB аулиторськоТ
дiяльностi (Роздiл <Аудитори>)

Величко Ольга Володимирiвна

l 00092

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

Номер peecTpauii у PeecTpi
аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоi
дiяльностi (Роздiл <Аудитори>)

|02567

Герасименко Олена Анатолiiвна

5 Мiсцезнаходження: 01030, м. Киiв, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Фактичне мiсце розташування 021,40, м. Киiв, проспект М. Баrкана, 26, оф. 95
7 Телефон/ факс 044 565-7 7 -22, 565-99-99
8 E-mail mailCDimona-audit.ua
9 Веб-сайт www.imona-audit.ua
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Згiдно з .Цодатковим договором Ne2 вiд l1 сiчня 202l року ло .Щоговору N9 \4-2109
вiд 14 вересня 2020 року про надання аудиторських послуг Товариство з обмехсеною
вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма KIMoHa - Аудит>, що включене до Ресстру
аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi (роздiлу кСуб'екти аудиторськоi
дiяльностi>, розлiлу <Суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi> та роздiлу <Суб'скти аудиторськоi дiяльностi,
якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що
становлять суспiльний iHTepec>), номер ресстрашii у peecTpi 0]91,, свiдоцтво АПУ про
вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку NЬ0751, Рiшення АПУ вiд
25.01.2018 року N9З54/З), провело незалежну аудиторську перевiрку первинних та
установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв АКI-{IоНЕРНоГо
ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КоРПоРАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд (Акс кАпIтАл), активи якого
перебуваlоть в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдатrьнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у склалi:
Багrансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд) за перiод з 2З.01.2020 року по 31,|2,2020 рок},
Звiту про рух грошових коштiв за перiод з2З.0'7.2020 року по 3l.|2.2020 рок}, Звiту про
власний капiтал за перiод з2З.07.2020 року по 31.\2.2020 року i Примiток до фiнансовоi
звiтностi за перiод з 23.07 ,2020 року цо 3 1 .122020 року на предмет повноти, достовiрностi
та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД кАКС КАПIТАЛ), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстто кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), затвердхtена керiвником Товариства 25 лютого 2021

року.

Перiод проведення гtеревiрки: з 11 сiчня 202l я202l року.

Аулитор
(Номер ресстраuiI у PeccTpi аулиторiв та суб'
<Аудитори)) 102567)

Генеральний директор

расименко О.А.
iяльностi (Роздiл

Величко О.В.
(Номер реестрачii у PeccTpi аулиторiв та суб'ектiв 1i
,, л.,_,,-лл,,,,\ 1пппо1\ /

ькоi дiяльностi (Роздiл
<Аулитори)) 100092)

Щата складання Звiту незалежного аудитора 29 березня 2021 року
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1. lнформацiя про АТ (ЗНВКIФ (АКС КАПIТАЛ>.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КЗАItРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕFIr]УРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦlЙниЙ ФОНД кАКС КАПIТАJI)> (надалi - Фонд) (iдентифiкацiйний
код юридичноi особи 4З'724182) зареестроване 2З липня 2020 року, номер запису: l 074 l02 0000 092124
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

Мiсцезнаходження: УкраТна, 0l lЗ3, м. КиТв, провулок Лабораторний,будинок 1, секцiТ 3 та 4
Основний вид дiяльностi Фонду за КВЕ.Щ 64.30 - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти.
Вишtим органом Фонду е Загальнi Збори учасникiв.
Станом на 3 l грулня 2020 року одноосiбним учасником Фонду е фiзична особа Маковецький Валерiй

Семенович (iлентифiкацiйний код 22З2616912), що володiс l00 % вiд зага.гIьноТ кiлькостi голосуючих
акцiй Фонду.

У Фонлу нема€ вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй.
Загальний розмiр зареестрованого статутного капiталу Фонду на звiтну даry становить 1З'7 000 000

(сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень 00 копiйок, подiлений на l3'7 000 (сто тридцять ciM тисяч) штук
акцiй номiн€ulьною вартiстю l 000,00 гривень кожна.

Початковий статутний капiтал становить 5 905 000,00 (п'ять мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч)
гривень. Початковий Статутний капiтал Фонду подiлений на 5 905 (п'ять тисяч дев'ятсот п'ять) шryк
лростих iменних акцiй номiн€lJIьною вартiстю 1 000 (олна тисяча) гривень 00 копiйок кожна. АкцiТ
випущенi в бездокументарнiй формi.

Фонд внесений до единого державного реестру iнстиryтiв спiльного iнвесryвання вiдповiдно до
Свiдоцтва НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку N9 00976 вiд 28 лютого 2020 року,
реестрашiйний код за elPICl 1З300976.

Строк дiяльностi Фонду - 30 poKiB з дати внесення вiдомостей до СДРIСI.
Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про iнстиryти спiльного iнвестування)), Рiшення НацiональноI KoMiciT

з цiнних паперiв та фондового ринку J\b 1414 вiд 06.08.20l3 року <Про затвердження Положення про
особливостi здiйснення дiяльностi з управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB> активами
Фонду вiд iMeHi, в iнтересахтазарахунокостаннього на пiдставi .ЩоговоруJ\Ъ l4109-2020 вiд l4 вересня
2020 року. про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду управляс ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННlI АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), iдентифiкацiйний код за еflРПОУ: З764|656, (налалi - КУА), Лiцензiя на

здiйснення професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами
iнституuiйних iHBecTopiB (лiяльнiсть з управлiння активами), видана Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку на пiдставi Рiшення N9 740 вiд 12 липня 20lб року, строком дiТ: з l9 серпня
2016 року - необмежений.

1.1. Акцiоllери
Станом на З1 грулня2020 року зареестрованими акцiонерами Фонду е одна фiзична особа, якi

володiють його акцiями:

2. Загальна основа формування фiнансовоi звiтностi
2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Фонду а е фiнансовою звiтнiстю загаJIьного призначення, яка сформована з

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Фонду для задоволення iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень.

КонцептуальноIо основою фiнансовоТ звiтностi Фонду с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi
звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що офiчiйно оприлюдненi на веб-сайтi
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Згiдно чинного законодавства Фонд складас звiтнiсть за МСФЗ.
Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдас BciM

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2020 року,
дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформачiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме,

Акцiонери Резиденство Вiдсоток у СК,%
Маковецький Валерiй Семенович

( iдентиф i кацi й ний ко д 22З26 1 69 1 2) резидент 5,95,7664
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доречноТ, достовiрl{оТ, зiставноТ та зрозумiлоТ iнформацiТ.
ПРи формуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонд керувався також вимогами наrliональних

Законодавчих та нормативних aKTiB lцодо органiзацiТ i ведення бухгаrrтерського облiку та складання
фiнансовоТ звiтtlостi в YKpaTHi, якi не 1,1ротирiчать вимогам МСФЗ.

2.2 основи складання звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду скJIадена в ycix суттевих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального

ПОложення (стандарту) бухгалтерського облiку l кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтгtост,i>,
затвердженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07,02.201З року NЪ 7З, та вiдображае
ДОСтОвiрно в ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан Фонду станом на З1 грулня 2О20 року, його

фiнансовi результати за2020 piK у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Фонду сruIадена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарry

бухгалтерського облiку l <подання фiнансовот звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та
доповненнями), Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 <Звiт про рух грошових коштiв>,
якиЙ виданиЙ Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовусться з 0l
Сiчня 1994 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Фонду е фiнансовою звiтнiстю загuIьного призначення) яка сформована з метою
дОстовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Фонду
Для Задоволення iнформацiЙних потреб широкого кола користувачiв при приЙняттi ними економiчних
рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за перiод, що закiнчився 3l грудня 2020 року, с
Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти бухга_гlтерського
ОблiкУ (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 0l сiчня 2020 року, що офiцiйно олрилюдненнi на веб - сайтi
MiHicTepcTBa ф iHaHciB УкраТни.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае BciM
ВИМОГаМ ЧИНних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 3l грудня 2020 року,
ДОТРИМаНня яких забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiЙ звiтностi, а саме, доречноТ,
достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ iнформацiТ.

ПРИ фОрмуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонду керувалася також вимогами нацiональних законодавчих
та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоТ
звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ

2.3. ВаЛЮта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округленпя.
ВаЛЮта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою с нацiональна вzulюта Украiни -.

гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих значень.

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

ВiДПОВiДнО до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi звичайноТ дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть не вкJIюча€ коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Фонд
не мiг продовжити подzrльше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi.

2.5. Звiтний перiод промiжноТ фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Фонду, е перiод з 23 липня 2020 року по

3 l грулня 2020 року.

2.б. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi
ФiНанСОва звiтнiсть Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвництвом Фонду 25

ЛЮТОГО202 l poKy.Hi учасники,нi iншi особинемаютьправавноситизмiнидоцiсТфiнансовоТзвiтностi
пiсля if затвердження до випуску.

2.7. Склад та елементи фiнансовоi звiтностi
Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1

<Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.
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Баланс (Звiт про фiнансовий стан) - вiдобрая<аеться iнформацiя про фiнансове становище Фонду на

певну дату.
Звiт про фiнансовi результати - вiдобраiкаеться iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi

результати дiяльностi за звiтний перiод.
Звiт про рух грошових коштiв - вiдображаеться iнформацiя про змiни у власному KaпiTa.lli протягом

звiтного перiолу.
Звiт про власний капiтал - вiдображаеться iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв

унаслiдок операцiйноТ, iнвестицiйноТта фiнансовоТдiяльностi протягом звiтного перiоду.
Примiтки - розкривасться iнформацiТ про дiяльнiсть Фонду.
Основними елементами фiнансових звiтiв е TaKi:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;
доходи, витрати, прибутки i збитки;

рух грошових коштiв.
Фiнансовi звiти правдиво вiдобрarкують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльнОСтi Та

потоки грошових коштiв Фонду.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Фонду € подання iнформаuiТ у спосiб, якиЙ

забезпечуе якiснi характеристики фiнансових звiтiв.
якiснi характеристики визначають сryпiнь кориснот iнформачii, наведенот у фiнансових звiтах.

КонцептуаЛьна основа мсФЗ мiститЬ чотирИ ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоТ iнформацiТ:

зрозум iл icTb, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть.
ffля правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Фонду при складанНi

фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об'сднання статеЙ, виходячи з ixHboT cyTTeBocTi;
послiдовностi подання iнформачiТ;
зiставностi i нформаuiI.

2.8.HoBi та переглянутi стандарти та iнтерпретацii'.
В складi МСФЗ, офiчiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, оприлюднено

стандарт МСФЗ 1б кОренда>, який набув чинностi 01 сiчня 2020 року.
За рiшенням керiвництва Фонду МСФЗ 16 <Оренда) до дати набуття чинностi не застосОвусться.

ОчiкустьсЯ, що застоСуваннЯ мсФЗ lб <Оренда> не буде мати суттеВий вплив на фiнансову звiтнiсть
Фонду, враховуючИ те, щО ФонД оренду€ нежитлове примiщення на кiнець звiтного 2020 року згiдно до

Щоговору }Ъ2 вiд 01 квiтня 2020 року.
Наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiТдо стандартiв були випущенi, але не вступили в

силу станом на 3 1 грулня 2020 року:
Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 кПродаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та Його

асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемством) - Рада з МСФЗ перенесла дату набутгя

чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;
МСФЗ 16 кОренла> - набув чинностi з 01 сiчня 2019 року;
МСФЗ 17 к!оговори страхування) - набувае чинностiз 01 сiчня 2021 року;
Поправки до МСБО 40 кПереведення iнвестицiйноТ HepyxoMocTi з категорiI в категорiю> - набуваю'гь

чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2018р.;
Роз'яснення КРМФЗ 23 кНевизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на прибутОк> -

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 20 l9p.
Фонд не очiкуе, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок та iнтерпретаuiЙ лО

стандартiв матиме суттевий вплив на ii фiнансову звiтнiсть.
З 01 сiчня2018 року набув чинностi МСФЗ(IFRS)9<Фiнансовi iнструменти>.

Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкаuiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також

облiку знецiнення та хеджування.
У частинi класифiкацiТ та оцiнки новий стандарт вимагас, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв, за

виняткоМ пайовиХ та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу виходячи з

бiзнес-моделi, яка використовуеться для управлiння фiнансовими активами та характеристик

фiнансового активу, пов'язаних iз передбаченими договором грошовими потоками. Замiсть категорiй,

встановлених МСФз (IAS) з9, вволяться TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за
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справедливою вартiстю через прибуток або збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд (IСД) та за амортизованою вартiстю.

МСФЗ (IFRS) l5 <Виручка за договорами з покупцями вступив в силу для рiчних звiтних перiодiв:з
0l сiчня 2018 року.

МСФЗ (IFRS) l5 визнас принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix договорiв з

покупцями, oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами та договорами
оренди та мають регулюватися iншим дiючим стандартом МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.

Згiдно МСФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або послуг в

розмiрi вiдшкодування, право на яке Фонд очiкус отримати в обмiн на передачу цих ToBapiB або
послуг.

Фонд застосовуе наступнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiТ, випущенi KoMiTeToM з

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв

фiнансовоТ звiтностi (далi - (КМСФЗ)), якi всryпили в дiю та вiдносяться до фiнансовоIзвiтностi Фонду
для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 20lб року, якi набувають чинностi як новий документ
KoMiTeTy з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мЬкнародних
стандартiв:

Поправки до МСБО 19 <Виплати працiвникам) дата випуску - листопад 201З року застосовуються
ло рiчних перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року. Поправка, що роз'яснюс облiк BHecKiB в

плани, що зобов'язали працiвникiв або TpeTi сторони робити внески для покриття витрат на виплату
винагород.

Щорiчнi вдосконалення 2010-20l2 дата випуску - грудень
перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року.

Щорiчнi вдосконrulення 2011-2013 дата виттуску - грудень

2013 року застосовуються до рiчних

2013 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року.

МСФЗ 14 <Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань) дата випуску - сiчень 20lr4 року
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 20l7 року. ЩеЙ стандарт встановлюс
порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. !iя стандарту поширюсться
тiльки на органiзацii, що вперше застосовують МСФЗ.

У частинi розкриття встановлено вимогу про розкритгя iнформацiТ про характер регулювання
тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi З

регулюванням тарифiв.
Поправки до МСФЗ 11 <Спiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО lб KOcHoBHi засоби> i МСБО ЗВ

кНематерiальнi активи>) дата випуску - травень 20l4 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 01 сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) lб KOcHoBHi засоби>

заборонясться застосування методу амортизацiI на ocHoBi виручки у вiдношеннi об'сктiв основних
засобiв, так як метод вiдображас характер економiчних вигiд, що генеруються активом, а не споживання
майбутнiх економiчних вигiд вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (ИS) 38 <Нематерiальнi активи) - виручка не може бути
нuшежною пiдставою для амортизацiТ нематерiального активу, KpiM двох випадкiв: коли нематерiальний
актив виражасться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигiд вiд

використання нематерiального активу TicHo взасмопов'язанi,
В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнс зниження uiни продажу

продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх економiчних
вигiд, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО 16 KOcHoBHi засоби> iМСБО 41 <Сiльське господарство) дата випуску *

червень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 20l8 року. Вiдтепер
бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як
ocHoBHi засоби згiдно МСФЗ (IAS) lб i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою
вартiстю.

Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при
виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоТ продукцiТ, ймовiрнiсть продажу яких
сiльськогосподарськоТ продукцiТ невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження
витрат при переходi на HoBi правила облiку дозволено використовувати справедливу BapTicTb як умовну
первiсну BapTicTb для плодоносних рослин.

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховусться згiдно
МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiТ, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (IAS) 20

кОблiк державних субсилiй i розкриття iнформацii про державtry допомогу).
Поправки до МСБО 27 кКонсолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть> дата випуску - серпень 2014

року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.
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Поправки до МСФЗ 10 <I]одiТ пiсля звiтного перiоду> i МСБО 28 <IнвестицiТ в асоцiйованi
пiдприемства) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються
з 0l сiчня 20l8 року.

Щор iчнi вдоскон€Lпе ння 20 |2-20 1 4 :

МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти>
МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкритгя iнформацiТ>
МСБО 19 кВиплати працiвникам>
МСБО 34 кПромiжна фiнансова звiтнiсть)) дата випуску * вересень 2014 року застосовуються до

рiчних перiодiв, якi починаються з 0l сiчня 20l8 року.
Поправки до МСБО 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi> МСФЗ 10 <Консолiдована фiнансова

звiтнiсть>, МСФЗ 12 <Розкриття iнформаuiТ про частки участi в iнших суб'сктах господарювання> i

МСБО 28 кIнвестицiТ в асоцiйованi пiдпри€мства) дата випуску - грудень 20l4 року застосовуються до

рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 20 18 року.
Станом на дату З 1 грулня 2020 року огryблiковано наступнi МСФЗ, змiни до них та iнтерпреТаЦiТ,

вна дата яких наст€Lла:

МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата

Концептуальна
основа фiнансовоТ
звiтностi

У новiй редакцiТ оновлено структуру документа, визначення активlв
i зобов'язань, а також додано HoBi положення з оцiнки та
припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриr*гя
даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно новоТ редакцii
iнформаuiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна
допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва
компанiТ в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi
трактусться через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних.
Обачнiсть визначасться як прояв обереясностi при винесеннi
суджень в умовах невизнitченостi. Правдиве уявлення даних
тракту€ться як подання cyTi операцiй, а не тiльки lx юридичноТ

форми. Нова редакцiя КОФЗ передбачас двi форми звiтностi: звiт
про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми
об'сднанi пiд назвою кiншi форми i розкриття)), визначасться, що
данi фiнансовоТ звiтностi представляються за певний перiод i

мiстять порiвняльну iнформачiю, а також за певних обставин -
прогнознi данi.
У новiй релакчiТ КОФЗ вводиться поняття кзвiryюче
пiдприсмство>, пiд яким ма€ться на увазi сторона економiчноТ

дiяльностi, яка мае чiтко визначенi межi та понят-гя зведеноТ

звiтностi.
Вираз кекономiчний ресурс> замiсть TepMiHy (ресурс) пiдкреслюс,
що Рада МСФЗ бiльше не розглядае активи лише як фiзичнi
об'скти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань
не вiдносяться до кочiкуваних) надходжень або вiдтокiв. Замiсть
цього визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу
активу / зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки
(iсторична i поточна BapTicTb (справедлива BapTicTb, BapTicTb

використання)), iнформацiТ, яку вони надають.

01 ,01 .2020

мсФз з
<Об'еднання
бiзнесу>

Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес
скJIадаеться iз BHecKiB i суттевих процесiв, якi у сукупностi

формують здатнiсть створювати вiддачу.
Нове керiвництво визначас систему, яка дозволяс визначити
наявнiсть внеску i суттевого процесу, у тому числi для компанiй, якi
знаходяться на paHHix етапах розвитку i ще не отримали вiддачу. У
разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприсмство вважапося
бiзнесом, мае бути наявним органiзований трудовий колектив.
Визначення TepMiHy квiддачa> звужуеться, щоб зосередити увагу на

товарах i послугах, якi надаються клiснтам, на формуваннi
iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому викJIючаються

результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод.

01.01.2020
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KpiM того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть

учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi елементи чи iнтегрувати
придбану дiяльнiсть i активи.
Органiзацiя може застосувати (тест на концентрацiю>. ГIридбанi
активи не ввa>катимуться бiзнесом, якщо практично вся
справедлива BapTicTb придбаних вzlJlових активiв сконцентрована в

одному активi (або групi аналогiчних активiв).

МСБо 1 кПодання

фiнансовоТ
звiтностi> та МСБо
8 <облiкова
полiтика, змiни в

облiкових оцiнках
та помилки)

Змiни уточнюють визначення cyTTcBocTi, пояснення до цього
визначення та застосування цього поняття завдяки вкJIюченню

рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших
стандартах МСФЗ.
Iнформацiя с суmm€вою, якLцо обrрунmовано очiкуеmься, ulо i1'

пропуск, споmворення або заmу,vtанення Jиоэrсе вплuнуmu на рitпеttня
основнuх корuсmувачiв фiнансовоl' звimносmi заz(lJхьноzо

прuзначення, BuHeceHi на пidсmавi mакоi' фiнансовоi' звimносmi, tцо

пр е dc mавляе ф iHaHc ову iнфор*tацiю про звimуючу кол,tпанiю
Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення
сутгевостi в ycix стандартах МСФЗ,

01 .01 .2020

МСБо I0 кПодiТ
пiсля звiтного
перiоду>, МСБО 34
<Промiжна

фiнансова
звiтнiсть>, МСБо
37 кЗабезпечення,
непередбаченi
зобов'язання та
непередбаченi
активи)),
Керiвництво iз
застосування
МСФЗ 2 кВиплати
на ocHoBi акцiй>,
посiбник з

застосування
МСФЗ 4 <!оговори
страхування)),
Основи для
висновкiв до
мсФз l7
<CTpaxoBi
контракти).

У Bcix випадках словосполучення кекономiчнi рiшення> замiнено
словом крiшення>, а поняття (корисryвачi> звужено до (основних
корисryвачiв>.

01 .0l .2020

мсФз 9
кФiнансовi
iнструменти>,
мсФоз 7

кФiнансовi
iнструменти:

розкриття
iнформаuii>), МСБО
39 кФiнансовi
iнструшленти:
визнання та
оцiнка>

Змiни стосуються процентних ставок (TaKi як LIBOR, EURIBOR i

TIBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iHcTpyMeHTax:
вiд iпотечних кредитiв до похiдних iHcTpyMeHTiB.
Поправки

змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку
хеджування передбачасться, що контрольний показник процентноТ
ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i

грошовi потоки вiд iHcTpyMeHTy хеджування, не змiниться в

результатi реформи;
обов'язковi для Bcix вiдносин хеджування, но якi

безпосередньо впливае реформа внутрiшньобанкiвськоI ставки

рефiнансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких iнших

наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформацiТ про ступiнь впливу

0l .0l .2020
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вок на вiдносини хедя(ування.

3.CyTTcBi положення облiковоТ полiтики.
3.1. Основа оцiнкио застосована при складаннi фiнансовоТзвiтностi

I_{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за

справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>. TaKi методи оцiнки вкJIючають
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчногО За

характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення

справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'яЗаНЬ

визначасться з використанням наявноТ iнформачiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, Зас'госОванi

суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоI звiтностi. мсФз наводить облiковi
полiтики, якi за висновкоМ рмсБо, даютЬ змоry скластИ таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуютьСЯ. TaKi

полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування с несуттевим.
Облiкова полiтика розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог МСБО 8 кОблiкОВi

полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 кФiНаНсОвi

iнструменти> та МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiснтами>.
Протягом звiтного перiоду Фонд дотримувався наступних принципiв дiяльностi, облiку та складання

фiнансовоТ звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та вiдповiднОСтi ДОХодiв

i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, превалювання cyTHocTi нал формою та единого грошового
вимiрника.

3.2.2. Iнформачiя про змiни в облiкових полiтиках
Фонд обирас та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ, iнших подiТ абО

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорiТ статей, для яких iHlrli

полiтики можуть бути доречними,

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО l

кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ,

3.2.4. Методи подання iнформачiТ у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi> Звiт про сукупниЙ дохiд передбачас

подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi кфункшir'

витрат) або <собiвартостi реа;liзацiТ>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх функчiй як

частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiСть.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових Ko1-1lTiB

здiйснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi

класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформачiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Фонду.

Пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi МСБО l

кПодання фiнансовоТ звiтностi>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття статей доходiв i витрат

та неприпустимiсть ik згортання, за викJlюченням випадкiв коли того вимагас або дозволяе МСФЗ.
Наприклад, дозволеним МСФЗ с згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiй,

зокрема операцiТ з купiвлi-продажу в€uIюти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операчiТ з реалiзаuiТ

фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат е можJ]ивим за умови, коли таке згортання
вiдобрая<ас cyTHicTb господарськоТ операцiТ. У цьому випадку суб'скт господарювання розкрива€ на

нет,го-основi прибутки або збитки вiл групи подiбних операцiй шляхом зменшення доходу на суму
пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiйсненнi TicT самоТ операцiТ. Вiдображення на нетто-

ocHoBi передбачае вкJlючення до звiтностi результату групи подiбних операцiй, отриманого шляхом
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вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутго-основа перелбачае окреме представлення в звiтностi доходiв
та витрат за групами операцiй. Таким чином, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ з купiвлi-
продажу валюти булуть представленi в фiнансовiй звiтностi на HeTTo-ocHoBi. ОперачiТ з реалiзацiТ
необоротних активiв, утримуваних для продzDку, реалiзацiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB булуть предс,гавлеrti
в фiнансовiй звiтностi на брутто-основi.

3.3.Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
3.3.1. Визнання та оцiнка фiпансових iHcTpyMeHTiB

До фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги та iншу
дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та Тх еквiваленти, позики, а також кредиторСьку

заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.
Фонд спочатку визнае позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на дату Тх видачi/виникненнЯ.

Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи активи, визначенi в категОРiЮ

iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку абО

збиткУ за перiод) здiйснюстЬся на датУ укJIадення угоди, в результатi якоТ пiдприемство стае стороною
за договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

Фонд визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МсФз, коли i

тiльки коли воно ста€ стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОпераuiТ з

придбання або продiDку фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою

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

виконання зобов'язань до l2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше l2
мiсяцiв).

Фонд класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подrtльшому або за амортизованою
собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) молелi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюЮться за справедлиВою вартiстЮ, з вiдображенням результату переоцiнки

у прибутку або збитку;
фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових зобов|язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язанНя, оцiненi за справедЛивою вартiстю, З вiдображеНням резуJIьтату переоцiнки у
прибутку або збитку.

Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобовlязань описана нижче.

Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну дату
для визначення на наявнiстЬ об'ективних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових
активiв. Рiзнi критерii лля визначення категорiй застосовуються для кожноТ категорiТ фiнанСОвих
активiв, якi описанi нижче.

Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового
активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i Bci icToTHi ризики i вигоди переданi. Фiнансове
зобов'язання припиняеться в разi його виконання, скасування або закiнчення TepMiHy .

Bci доходИ i витрати, що вiдносЯться дО фiнансовиХ активiв, якi визнаються у складi прибутку або

збиткУ за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iнших фiнансових
показниках, за винятком знецiнення дебiторськоТ заборгованостi, яка представлена в скJ]адi iНших
операчiйних витрат.

позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою
вартiстю з застосуванням методу ефективнот вiдсотковот ставки. ,щисконтування не використовусться.
коли ефект вiд дисконтування € несуттевим з дня виникнення дебiторськоТ забОРгОВаНОСТi.

OKpeMi дебiторИ вважаютьсЯ предметоМ знецiнення, коли вони € простроченими, або iснують iHuri

об'сктивнi свiдчення того, що певний агент збанкрутус.
Фiнансовi активИ оцiнюютьСя за справедливоЮ вартiстЮ з вiдображенням переоцiнки у прибутку або

збитку.
Пiд чаС первiсногО визнаннЯ фiнансовоГо активУ або фiнанСовогО зобов'язання Фонд оцiнюс Тх за

тхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо н€uIежить до придбання або

випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
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б) отришrаною компенсацiсю (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc буль-яке нове
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.

Облiкова полiтика щодо подilльшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче у
вiдповiдних роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та ix еквiваленти
Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

Iнвестицiя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж на три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти Ta'tx еквiваленти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в нацiональнiй
валютi та в iноземнiй валютi.

грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс Тх

номiнальнiй BapTocTi.
подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

амортизованою собiвартiстю.
Первiсна та подzulьша оцiнка грошових коштiв та tx еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснtосться у

функцiональнiй валютi за офiuiйними курсами Нацiонального Банку Украiни (НБУ).
у разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку

призначення НБу в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовот адмiнiстрацiт), цi активи можуть бути класифiковагri

у складi непоточниХ активiв. У випадкУ прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та

вiдсутностi ймовiрносТi поверненНя грошовиХ коштiв, визнаннЯ ix як активу припинясться i Тх BapTicTb

вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовий актив, що оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю
Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою

одержаннЯ договiрниХ грошовиХ потокiВ i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi
потоки, KoTpi с суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.

!о фiнансОвих активiВ, що оцiнЮютьсЯ за амортиЗованоЮ собiвартiстю, Фонд вiдносить облiгацiТ,

депозити, дебiторськi заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.
Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе Тх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи меТОД

ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовус одну чи кiлька СТаВОК

дисконту, KoTpi вiдпОвiдаютЬ переважаЮчим на ринкУ нормаМ доходУ для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi

мають в основному подiбнi умови i характеристика, вкJIючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, за]'Iишок

строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованою, а також зuLпишок сТрОкУ ДО

погашення основноТ суми та вчUIюту, в якiЙ здiЙснюватимуться платежi.
Фонд оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у РОЗМiРi,

що дорiвнюс:
а) 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату Не

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;
б) Очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кРеДИТНИЙ

ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс з моменту первiсного визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзницi мiж договiрними

грошовими потоками, н€uIежними до сплати на користь Фонду за договором, i грошовиМи ПоТОКаМИ, ЯКi

Фонд очiку€ одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну даry Фонд оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM

значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконання такоТ оцiнки Фонд замiсть Змiни
суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання лефолту (невиконаннЯ

зобов'язання) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля виконання такОТ ОЦiНКИ

Фонд порiвнюс ризик настання дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризикОм
настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховус при

цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформаuiю, що е доступною без надмiрних виТРаТ

або зусиль, i вказус на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Фонд Molte зробитИ припущенНя про те, що кредитНий ризиК не зазнаВ значного зростання з моменту

первiсногО визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мас низький piBeHb кредитtIого

ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, uше не е придбаНИМ
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або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Фонд оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки як

рiзницю мiж валовою балансовою вартiотю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом.
Будь-яке коригування визнасться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення
корисностi.

Фонд визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати

фiнансовоТ звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних

фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.
Фонд вiдносно банкiвських депозитiв мас насryпну модель розрахунку збитку вiд знецiнення

фiнансового активу:
при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uaAAA,

uаДД, uаД, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний>, що присвоюсться реЙтинговими
агентствами, якi BHeceHi до .Щержавного реестру уповноважених рейтингових агентств НКЩПФР) на

дату розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховусться в залежностi вiл строку та умов розмiщення (пРи

розмiщеннi вiд 1 до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку скJIадае 0О%, вiд 3-х мiсяцiв до 1 року - l0й вiд сУми

розмiщення, бiльше l року -2%):
при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb

рейтингу, що присвоюсться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до .ЩержавногО Ре€СТРУ

уповноважених рейтингових агентств НКЩПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збиткУ

розраховусться у розмiрi вiд'7Yо до20Уо вiд суми вкладу в зrlпежностi в розмiру ризикiв.

3.3.4. Фiнансовi активиl що оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iHruoMy
сукупному прибутку

Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю через iнший сукупниЙ дохiд у РаЗi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фiнансовий актив утримусться в рамках,бiзнес-моделi, мета якоТ досягаеться як шляхом ОдеРЖаННЯ

договiрних грошових потокiв, так i шляхом продarку фiнансових активiв;
- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi с суто виплатами

основноТ суми та процентiв на непогашеFtу частку основноТ суми.
Фонд може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних iнвестицiЙ в iнстРумеНТИ

власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибутОК абО

збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення подzlльших змiн справедливоТ BapTocTi в iншому
сукупному доходi.

Фонд на власний розсуд приймае безвiдкличне рiшення про вiдобр.Dкення в iншому сукупному

доходi змiн у справедливiй BapTocTi iнвестицiТ в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не утримусться для
торгiвлi. Таке рiшення прийма€ться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa, Вiдповiднi суми, вiдображенi в

iншому сукупному доходi, пiсля цього в прибуток або збиток не передаються. HaToMicTb Фонд може

передати кумулятивний прибуток або збиток у власному капiталi. !ивiденди на TaKi iнвестицiТ

визнаються в прибутку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування
частини собiвартостi iнвестицi й.

3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiцюtоться за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

'"Ж'ffi;JJ"l,,х'*Ж:: fJН,"юються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцii та паТ (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе ik за справедливою вартiстю.
а)Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHTy у виглядi корпоративних прав буде залежати:

б)Вiд ступеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'скта iнвестування;
Вiд класифiкачiТ самоТ iнвестицii поточна (для подпльшого пролажу) чи довгострОкОВа

(утримусться для отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

!олю iHBecTopa в статутному капiталi можна охарактеризувати як несуттеву, якщо iHBecTop володiс
менше 20О/о статутного капiталу об'скту iнвесryвання - п. б МСБО 28.

Отже, якщо участь у статутному капiталi становить менше 20О/ота/або дана iнвестицiя с поточна, то ti
оцiнка здiйснюеться по методу справедливоТ BapTocTi:

У piK прилбання паilчастки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.
У наступному каJIендарному роцi, ще до моменту розкриття таким господарським товариством рiчноТ

фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi паi7частки були придбанi, TaKi паlчастки оцiнюються за

балансовою вартiстю.
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Паilчастки господарських товариств, що за результатом своеТ фiнансово-господарськоТ лiяльностi за

попереднiй фiнансовий piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.
Паj7частки господарських товариств, що за результатами свосТ господарськоТ дiяльностi за поперелнi

два ,fа бiльше poKiB поспiль с збитковими, оцiнюються шляхом застосування поFIижув€u]ьних

коефiцiентiв (далi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паiв/часток господарських товариств, яка скJIILпась

на дату, що передуе латi першого застосування понижувzrльних коефiцiснтiв, а саме:
якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix двох poKiB поспiль, ПК становить 0,75;

якщо господарське товариство с збитковим протягом ocTaHHixTpbox poKiB поспiль,ПК становить 0,50;

якщо господарське товариство е збитковим бiльше трьох poKiB поспiль, ПК становить 0,25.

У разi вiдновленлtя прибутковоТ дiяльностi такого господарського товариства ба.лансова BapTicTb ЙОГО

паТв/часток збiльшуеться на суму ocTaHHboi уцiнки, а саме:

за пiдсумками першого року прибутковоТ дiяльностi вiдновлюеться сума уцiнки, що застосовувалася

в останньому poui збитковоТ дiяльностi;
за пiдсумками другого року прибутковот дiяльностi вiдновлюсться сума учiнки, що застосовувалась у

попередньому роui збитковоТдiяльностi, i т. д.
Механiзм застосування ПК до балансовоТ BapTocTi паТв/часток застосову€ться з моменry розкриття

iнформаuiI щодо збитКовоТ дiяльНостi госпоДарськогО товариства за попереднiй piK.

якщо, участь у статутному капiталi становить бiльше 20yо та дана iнвестицiя с довгостроковою, то

вона оцiнюеться по методу участi в капiталi згiдно п. 11 МСБО 28.

згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно визнаеться за

собiвартiстю i згодом ii балансова BapTicTb збiльшуеться або зменшуеться для визнання частки iHBecTopa

в прибуткУ або збиткУ об'екта iнвесryванНя пiслЯ дати придбання. Частка iHBecTopa в прибутку або

збитку об'скта iнвестування визнаеться в прибутку або збитку iHBecTopa. Виплати, отриманi вiд об'екта

iнвестуванНя, зменшуЮть балансОву BapTicTb iнвестицiТ. Коригування балансовоТ BapTocTi можуть бути

необхiдниМи й прИ змiнi пропОрчiйноТ часткИ iHBecTopa в об'сктi iнвестування, яка виника€ вiд змiн в

iншиХ сукупниХ прибуткаХ об'скта iнвестуванНя. TaKi змiнИ включаютЬ i змiни, що виникають вiд

переоцiнки основних засобiв та вiд рiзниui у вzlrютних курсах. Частка iHBecTopa в цих змiнах визнасться

в iншому сукупному прибутку iHBecTopa.
МетоД участi в капiталi - це метоД облiкУ фiнансовиХ iнвестицiй, згiднО з яким балансова BapTicTb

iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшуеться на суму збiльшення або зменшення частки

iHBecTopa у власному капiталi об'скта iнвестування.
Фiнансовi iнвестицiТ, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаЮТЬСЯ

за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальнот величини власного капiталу об'екта
iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що € резУльтатоМ операцiй мiж iHBecTopoM i об'сктом
iнвестування.

для вiдобрzDкення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використовуються

фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдприемств, якi складенi на ту ж звiтну дату що i

звiти iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.
Зменшення балансовоТ BapTocTi фiнансовоТ iнвестицiТ внаслiдок зменшення власного капiталу

iнвестованОго пiдприеМства здiйсНюетьсЯ лише до досягнення нею нульового значення. TaKi фiнансовi
iнвестицii вiдображаються В бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою
вартiстю.

Якщо в подurльшому iHBecToBaHe пiдприемство буле отримувати прибутки, то iHBecTop повинен

вiдображати свою частку таких прибуткiв тiльки пiсля того, як його частка прибуткiв буле лорiвнювати
частцi збиткiв, якi не були визнанi,

У разi, якщо З капiталУ об'екта iнвесryвання його учасниками був вилучений капiтал, то балансова

BapTicTb iнвестицiт коригусться на суми змiн У капiталi об'екта iнвесryвання, вiдповiдно до новот частки.

У випадку, якщо змiнИ у власномУ капiталi iнвестованОго пiдприсмства с результатом операцiй мiж
iHBecTopoM i об'ектом iнвесryвання, вiдповiдне коригування балансовоТ BapTocTi iнвестицiй не

проводиться.
IHBecTop припиня€ застосовувати метод участl в капlтЕtлl, починаючи з дати, коли BlH переста€

суттсвО впливатИ на асоцiйоване пiдприемство, та облiковуе iнвестицiю згiдно мсФЗ 9, починаючи з

цiсТ дати.
В разi втратИ суттевогО впливУ оцiнка будь-якиХ iнвестицiй iHBecTopa, ЩО ЗаJrИШилися у колишньому

асоцi йованому п iдп рисмствi, здi йснюсться за справедливою вартiстю.
У своТх прибутках чи збитках iHBecTop визнас буль-яку рiзницю мiж:
справедлиВою вартiсТю будь-якОI збережеНоi iнвестиЦiТ та буль-якими надходженнями вiд вибуття

певноi частки участi в асоцiйованому пiдприсмствi;
балансовою вартiстю iнвестицiй на дату втрати суттсвого впливу.
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Коли iнвестицiя припиня€ вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприсмства i починас
облiковуватися згiдно МСФЗ 9, ii справедлива Bap,TicTb на дату, коли вона припиняс бути асоцiЙованим
пiдприемством, ввzDка€ться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi ii як фiнансового активу
вiдповiдно до МСФЗ 9.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiржовим курсом
орган iзатора торгi вл i.

Якщо акцiТ мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв TaKi

iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або,за вiдсутностi основного

ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежнОгО, РИнОк,
на якому Фонд зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу, приймасться за основниЙ ринок абО, За

вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливоТ BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдають

обставинаМ та для яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуtочи
використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

ЯкщО с пiдставИ вважати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзнясться вiд справедливоТ, Фонд
визначаС справедлиВу BapTicTb за допомоГою iншиХ методiВ оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовлегri

значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таJабо змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких eMiTeHT

здiйснюс свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнкryрi фонлового ринку.
Одним iз методiв с застосування понижув.uIьних коефiцiентiв (далi - ПК):
а) акцiТ, обiг якиХ зупинено, протягоМ 12 мiсяцiВ з дати оприлюднення рiшення про зупинення обiгу

оцiнюються за останньою балансовою вартiстю,
б) акцiТ, обiг якиХ зупинено, бiльше нiж 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення обiгу

оцiнюютьсЯ з використанням ПК, що застосОвуютьсЯ до балансОвоi BapTocTi такиХ акцiй, ЩО СКJIа]'IаСЯ На

дату оцiнки, наступну за датою оприлюднення рiшення про зупинення, а саме:

ilц.runo""Tb 0,5, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 12 ДО 15 МiСЯЦiВ;

ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд l5 до 18 мiсяцiв;

ПК становИть 0, якщО з датИ оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше нiж l8 мiсяцiв.

в) справеДлива BapTicTb акцiй, обiг якиХ зупинено, у томУ числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi

cTpoKiB вiдновлення обiгУ таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ звiтностi таких eMiTeHTiB.

результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних ВИГiД.

г) у разi вiдновленНя обiгУ акцiй ix оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, що cKJ]aJIacb до

застосування ПК,

3.3.6. [ебiторська заборгованiсть
!ебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою контрактне право отримати

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

.Щебiторська заборгованiсть визнасться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Фонд стас

стороноЮ контрактнИх вiдношеНь щодО цьогО iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi

здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвню€ BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
пiсля первiсного визнання под€rльша orliHka дебiторськот заборгованостi здiйснюеться за

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. ,щисконтування не

використову€ться, коли ефект вiд дисконтування е несуттевим або першi три мiсяцi з дня виникнення

лебiторс ькоТ заборгованостi.
ЯкщО е об'ективНе свiдченнЯ того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова BapTicTb

активу зменшу€ться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
ФонД регулярнО проводитЬ оцiнкУ дебiторськоТ заборгованостi та передплат виданих

постачадьНикам. Резерв на покриттЯ збиткiВ вiд зменшення корисНостi визначаеться як рiзниця Mil<

балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення

суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбуваеться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та

вiдображае суму, яка, на думкУ керiвництва, достатня для покрит-гя понесених збиткiв. Фактори, якi

Фонд розгЛяда€ при визначеннi того, чи € у нього об'сктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення

корисностi, вкJIючаютЬ iнформацiЮ про тендеНцiI непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть,

платоспроможнiсть боржника. .щля групи дебiторiв такими факторами е негативнi змiни у cTaHi платежiв

позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi

умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнасться у прибутку чи збитку. Якщо в насryпному перiолi сума збиткУ вiД

зменшеннЯ корисностi зменшуетьСя i це зменшеннЯ може бути об'ективно пов'язаним з подiею, яка
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вiдбувасться пiсля визнання зменшення корисностi, ,го попередньо визнаний збиток вiд зменшенt-tя
корисностi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнасться у прибутку чи
збитку, У разi немо)IIJIивостi гтовернення дебiторськоТ заборгованостi вона списуеться за paxyнoк
створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Щебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справедливоIо
вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усувас
або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи нzвивають (неузгодженiсr,ю

облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або
збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

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

У разi змiн справедливоТ BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну даry, TaKi

змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. Зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае сТороноЮ доГоВОРУ Та,

внаслiдок цього, набувас юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз вищенаведених

ознак:
-Фонд сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом l2 МiСЯЦiВ

пiсля звiтного перiоду;
-ФонД не мае безумовноГо права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше l2
мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язанНя ФондУ визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подzrльшому за амортизованою вартiстю,
Поточну кредиторську заборгованiсть б_ез встановленоТ ставки вiдсотки Фонд оцiнюс за сумОЮ

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування е несуттевим.

3.3.8. Згортання фiнансових активiв та зобовlязань
Фiнансовi активи та зобовlяЗання згорТаються, якщо ФонД мас юридичне право здiйснювати залiк

визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмозчl,tiк, або реалiзувати актив та вИКОнати

зобов'язання одночасно.

3.4.Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Фонд визнас матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою використання Тх у
процесi своет дiяльностi, надання послуг або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних

функчiй, очiкуваниЙ строК корисногО використаНня (експлуатацiТ) яких бiльше одного року та BapTicTb

яких бiльше шести тисяч гривень.
Первiсно Фонд оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подuLпьшому ocHoBHi засоби оцiнюються за

Тх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменШеННЯ

корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на даry переоцiнки викJIючасться з B€uIoBoT балансОвОТ

BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до переоцiненоТ суми активу. !ооцiнка, яка входить дО

складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припинясться виЗНаННЯ

вiдповiдного активу.

3.4.2. Подальшi витрати.
Фонд не визна€ в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування,

ремонт, технiчне обслуговування об'скта. I_[i витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони

понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються тiльки TaKi пода-гtьшi витрати, якi

задовоJIьняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв Фондом
Фонд застосовус наступнi термiни

нараховуеться прямолiнiйним методом.
корисного використання основних засобiв для розрахунку

амортизацiТ:
Строк плановоi корисноi експлуатацii ОЗ, (poKiB)клас основних засобiв
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земля r,a будiвлi вiд l5- 20 poKiB
вiд 5-10 poKiBмацIиllи та обладнання

транспортнi засоби вiд 5-10
вiд 4- l0

lB
iBмеOлl та приладдя

офiсне обладнання вiд 4-10 lB

Капiтальнi вкладення в оре}lдованi примirrдення амортизуються протягом TepMiHy ix корисного
використання, Амортизацiю активу починають коли BiH стае придатним для використання. Амортизацiю
активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоТ актив класифiкують як

утримуваний для продажу, або на дату, з якоТ припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якоТ накопиченоТ

амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних
активiв здiйснюсться iз застосуванням прямолiнiйного методу .

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3.4.5 Зменшення корпсностi основних засобiв та нематерiальних активiв.
Фонд зменшус балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо сума

очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi, Таке зменшення негайно
визнасться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО
16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гулвiлу) в попереднiх перiодах,
Фонд сторнус, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних
засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутоТ балансовоТ BapTocTi

необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Згiдно до положень п.п. \41 .6.1 п, 141.6 ст. 146 Податкового кодексу УкраТни, звiльняються вiд

оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративноГо

фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи вiд
здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaнi за активами
iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування
(вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо).

У зв'язку iз цим у Фонду не виникають витрати з податку на прибуток. Визначення поточного та

вiдстроченого податку на прибуток не здiйснюеться. Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiона"llьного
податкового законодавства, що не суперечить вимогам МСФЗ, не виникають.

3.6. Облiковi полiтики rцодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi
3.б.1. Визнання iнвестицiйноI HepyxoMocTi

!о iнвестицiйноТ HepyxoмocTi Фонд вiдносить HeplxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину булiвлi,
або Тх поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з MeTolo

отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не дJIя:

(а) використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних
цiлей, або (б) продalку в звичайному ходi дiяльностi.

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

Якщо булiвлi включають одну частину, яка утримусться з метою отримання орендноI плати та другу
частину для використання у прочесi дiяльностi Фонду або для адмiнiстративних цiлей. в

бухгалтерському облiку TaKi частини об'екту Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдобра:каються окремо, якщо
вони можуть бути проданi окремо.

3.6.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi
Первiсна оцiнка iнвестицiйноI HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрати на операцirо

вкJIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiйноТ HepyxoмocTi включае uiHy ii
придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi
витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, ПоДаТкИ,

пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
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Оцirлка пiсля визнання здiйснк)€ться за справедливою вартiстю на даry оцiнки. Прибуток або збиток
вiд змittи в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoMocTi визна€ться в прибутку або збитку.
Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз зuLлученням незалежнОгО

оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоТ BapTocTi зумовлюсться сутт€вими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбноТ HepyxoмocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвниuТВа

дорiвнюс BapTocTi завершеного об'скта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвничтва.
Якщо оцiнити справедливу BapTicTb неможJlиво, Фонд обирас для оцiнки об'сктiв iнвестицiйноi

HepyxoyocTi моделЬ оцiнкИ за собiварТiстю вiдпоВiдно дО мсБО 16 та застосовуе такий пiдхiд до BcieT

iнвестицiйНоТ HepyxoMocTi, прИ цьомУ розкриваюТься причини, з яких не використовуеться справедлива

BapTicTb.

3.7. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Фонд класифiкус непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова BapTicTb буле

в основному uiд.*одовуватися шляхом операцiт продarку, а не поточного використання. Непоточнi

активи, утримуванi для продаrку, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою

з двоХ величин: балансовоЮ або справеДливоЮ вартiстЮ з вирахуваНням витраТ на операцiТ, пов'язанi з

продажем. Дмортизачiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення корисностi при

первiсному чи под€шьшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продаж

визна€ться у звiтi про фiнансовi результати.

'''Ь","'#Ж; Шfi::ilЁ;::l#;-"'o передаються в основному Bci ризики та винагороди, пов,язанi з

правоМ власностi на актив. Фонд яК орендатоР на початкУ строкУ оренди визна€ фiнансову оренду як

активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого майна на початок

оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних

платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням

непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб

забезпечити сталу перiодичFry ставку вiдсотка на зrшишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi

вiдобракаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування

амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною пОлiтиКоЮ ФОНДУ ЩОДО

подiбних активiв.
Оренда активiв, за якоЮ ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично

з€u]ишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. !охiд вiл

оренди за угодами про операцiйну оренлу Фонд визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди.

затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Оренда - це KoI{TpaKT за яким власник активiв (орендодавець передас iншiй cTopoHi (орендатору)

ексклюзивНе правО користуваНня активоМ за плату на визначений строк в часi. Початок TepMiHy оренди

- це найбiльш рання з дат:
або дата укладання договору,
або прийняття сторонами зобов'язань у вiдноrrlеннi основних умов оренди.

СтроК орендИ - це перiоД в продовЖ якого догОвiр оренди не може бути розiрваний, та на який

орендар домовився орендувати актив.
визначення того, чи с угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на анarлlзt змlсту

угоди на дату початку дiт договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить

виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право

користування активом або активами в результатi данотугоди вiд однiеi сторони до iнший, HaBiTb якщо це

"" "#;L;T;"*JiiilJ"Ii"'r-"rиx вкJ]аденнях в орендованi ocHoBHi засоби являс собою перiод,

протягоМ якого ФонД мае мо)tglиВiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних положень,

що регулЮють вiдпоВiднi умовИ продовжеНня. .Щане положення вiдноситься до договорiв оренди

офiсного примiщення, за якими в нет с успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди. Капiтальнi

вкладеннЯ у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного

використання або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цей TepMiH коротший.
Залишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,

коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова BapTicTb одиницi, яка

генеруе грошовi потоки, перевищуе його оцiнеНу сумУ очiкуваного вiдшкодування, балансова BapTicTb

активу списуеться до його очiкуваного вiдшкодування.
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3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструк,гивну)
внаслiдок минулоТ подiI, icHye ймовiрнiсть (тобто бiлыше можливо, нiж неможливо), що погашення

зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрнО
оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам
Фонд визна€ KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування

буль-якоТ вже сплаченоТ суми. Фонд визнае очiкувану BapTicTb короткострокових виплат працiвникам за

вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують TxHi права

на майбутнi виплати вiдпускних.
На 31 грулн я 2020 року Фонд не ма€ найманих робiтникiв.

3.9.3. Пешсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до украТнського законодавства, Фонд визна€ внески iз заробiтноТ плати працiвникiв до

пенсiйного фонлу. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань

заробiтнот платнi, Taki витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що

надають Тм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна пЛаТНЯ.

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що с доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi
3.10.1. Доходи та витрати

Фонд визнас дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольняс зобов'язання щодо

виконання, передаючИ обiцянУ послугУ (тобтО актив) клiснтовi. Актив переда€ться, коли (або у Mipy

того, як) клiснт отриму€ контроль над таким 4ктивом.
!ля визнання доходу Фонд застосовус п'яти крокову модель:
iдентиф iKye договiр (контракт);
iдентифiкуе oKpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укладеного договору;
визнача€ цiну договору (операчiТ),

розподiляс цiну договору (операчil) мiж зобов'язаннями щодо виконання;

визнае дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона виконус (задовольняе) зобов'язання щодо виконання.

Фонд визнас одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).

Фонд облiковуе договiр з клiснтом, який ншIежить до сфери застосування цього стандарту. тiльки

тодi, коли виконуються Bci перелiченiдалi критерiТ(параграф 9 МСФЗ 15):

сторонИ договорУ схвчUIилИ логовiР (письмово, усно чИ у вiдповiдНостi з iншою звичною практикою

ведення бiзнесу) i готовi виконувати своТ зобов'язання;
Фонд може визначити права кожноТ сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi булуть передаватися;

Фонд може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть передаваТИСЯ;

договiр мас комерцiйну cyTHicTb (тобто очiку€ться, що ризик, час або величина майбутнiх грошових

потокiв Фонду змiняться внаслiдок договору);
та

цiлкоМ ймовiрно, що ФонД отримае компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари або

послуги, якi будуть переданi клiенту.
Фонд щокварталу ана_пiзус угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами.
коли якась частина договору виконана, Фонд вiдображас договiр у звiтi про фiнансовий стан

як контрактний актив або контрактне зобов'язання, зzUIежно вiд спiввiдношення мiж виконанням

ФондоМ свого зобоВ'язаннЯ за договорОм та оплаТою, здiйсненою клiснТом. ФонД вiдображае буль-якi
безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф l05 МСФЗ l5).

Пiсля перВiсногО визнаннЯ дебiторськОТ заборгованостi внаСлiдок догОвору З клiснтом будь-яка

рiзнишя мiж оцiнкою дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 9 та вiдповiдноi визнаноi суми

доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд зменшення корисностi) (параграф l08 мсФз
l 5).

Фонд вiдображас контрактне зобов'язання в момент здiйснення платежу клiентом або в момент, коли

такиЙ платiЖ пiдлягас сплатi (залежно вiд того, яка дата ранiше), якщо клiснт компенсуе Фонду BapTicTb

активу/послуги або у Фонлу е безумовне право на суму компенсацiт (дебiторська заборгованiсть) до дати

фактичного надання послуги клiенту,
Фонд вiдображас контрактний актив, за винятком сУМ, якi вiдображаються як дебiторська

заборговаНiсть, якщО ФонД передаС активИ або надае послуги клiенту до того, як клiснт компенсус i'x

BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi клiентом.
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/{ля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Фонд використовус рахунок З76.

Щля компанiТ, що управляе активами пайового iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагороди з

управ,lliння активами, доl,овором, в розумiннi МСФЗ l5, е регламент цього пайового iнвестицiйного

фонлу.
Враховую.lи особливостi взасмодiТ компанiТ з управлiння активами та Фонду (ICI) д;lя пайових

iнвестицiйних фондiв в рiшrеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за

управлiння активами, передбачасться право на оплату послуг у кiнцi кожного мiсяця пiсля наракування.
Винагорода компанiТ за управлiння активами (чiна операцiТ) с змiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнституту спiльного iнвестування (Фонлу) зaulежить вiд умов ринку i, вiдповiдно. € чуттсвоЮ ДО

факторiв поза сферою впливу органiзацiТ, тому для вирiшення питання невизначеностi на кiнець

кожного мiсяuя/року компанiя з управлiння активами приймае рiшення, що до цiни операuii
вкJ]ючасться фактична сума винагороди з управлiння активами.

Витрати на винагороду за управлiння активами, що визначаеться як вiдсоток BapTocTi чистих активiв

iнститутУ спiльногО iнвестуванНя, ФонД визна€ на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вiдповiдас

проведеному розрахунку. Винагорода, що визначасться у спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих

активiв iнституту спiльного iнвесryвання (у разi наявностi приросту та прийняття вiдповiдного рiшення)
визнасться за результатами року.

Дохiд вiд премiТ за результатами дiяльностi за звiтний piK (у разi наявностi та прийняття вiдповiдного

рiшення) визнасться за результатами року.
При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Фонд, вiдповiдно до МСФз 15,

використоВуе метоД оцiнювання за результатом, .Що методу оцiнювання за результатом нiLлежить,

ao*p"*u, аналiЗ виконання, завершеного на сьогоднiшнiЙ день, оцiнки досягнутих результатiв.
Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунок доходу
здiйснюеться на кiнець кожного мiсяця.

результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом виконаних

робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтНУ ДаТУ.

!ля прогресивногО визнаннЯ виручкИ за iншимИ договорами ФонД використовус метод результатiв.

щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, с ймовiрнiсть, що
економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду та суму дивiдендiв можна достовiрно
оцiнити,

дохiд вiд продаясу фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix

наведених далi умов:
а) Фонл передас договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;

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

в) Фонд не з€U]иша€ться aHi подаJIьша участЬ управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай

пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,

iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
л) ймовiрно, що до Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiеЮ;

та
е)витрати, якi булИ або будутЬ понесенi у зв'язкУ з операцiсЮ, можна достовiрно оцiнити.

!ивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
а) право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
б) е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiЙдуть до ФОнДУ;

в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

!охiД визнастьсЯ у звiтi про прибуТки та збитКи за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям

визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення

зобов'язань.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи

амортизачii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з

визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
ВитратИ негайнО визнаютьсЯ у звiтi про прибуТки та збитКи, колИ видатки не надають майбутнiх

економiчнИх вигiД або тодi та тiеЮ мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають

зобов'язання без визнання активу
витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перlодl, що и вlдповlлнl

доходи.
L7
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3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не € частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як частина

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

3.10.3. ОпераuiТ з iноземною валютою
ОперачiТ в iноземнiй валютi облiковуються в украiнських гривнях за офiчiйним курсом обмiну

Нацiонального банку УкраТни на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних вaLпютах, перераховуються в гриВНЮ За

вiдповiдниМи курсамИ обмiнУ НБУ на дату балаНсу. HeMoHeTapHi статгi, якi оцiнюються за iсторичною
собiвартiсТtо в iнозеМнiй валютi, вiдображаЮться за курсоМ на датУ операцiI, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi

оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення

справедлиВоТ BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що виникJIи прИ перерахунку за монетарними стат,тями,

визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
Фонд протягом звiтного перiоду не проводив операчiй з iноземною вtulЮТОЮ.

3.10.4. YMoBHi зобов'язання та активи
Фонд не визнае yMoBHi активИ та зобов'яЗання В Звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформаuiя про

умовне зобов'язання розкривасться, якщо мо}кJIивiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi

вигоди, не е вiддаленою. Фонд не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформаuiя про умовний актив

розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним,

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та суджецня
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементИ фiнансовоi звiтностi, грунтуючисЬ на МСФЗ, мсБО та тлумаченнях, розроблених
koMiTeToM з тлумачень мiжнароднот фiнансовот звiтностi. Оцiнки та судження базуються на

попередньому лосвiлi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обrрунтованими i

за резульТатамИ яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань.

Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Фонду iнформачiТ про поточнi подiТ,

фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де Taki судження с

особливо важливими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за мсФз,
наведенi нижче.

4.1. Сулження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
ЯкщО немае МСФЗ, який конкретнО застосову€ться дО операцiТ, iншоТ подiТ або умови,

керiвництво ФондУ застосову€ судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики,
щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та

достовiрною, у то]\{у значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Фонду;
вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише ЮРиДИЧНУ фОРrУ;

с нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
е повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд чаС здiйсненнЯ судженнЯ керiвництВо ФондУ посилаеться на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховус Тх у низхiдному порядку:

вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та ВИТРаТ У

Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
пiд час здiйснення судження керiвництво Фонду враховуе найостаннiшi положення iнших

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основУ лля розробленнЯ стандартiВ, iншУ професiйнУ лiтературУ з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiсю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

ОперачiТ, що не регламентованi МСФЗ Фондом не здiйснювrшись.

4.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Фонду
справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В

18

//



iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi Грун,густься на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацiТ, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ l3 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>.

4.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво Фонду вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до ОцiнкИ

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим д)l(ереJIом
невизначеностi оцiнок, тому що:

вони З високиМ ступенеМ ймовiрносТi зазнаютЬ змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припуЩенняХ керiвництВа щодО вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних KypciB,

показникiВ кредитоспРоможностi контрагенТiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а такоlк
специфiчних особливостей операцiй; та

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан, а такоя( На дОХОДИ

(витрати) може бути значним.
Якби керiвницr,во Фонду використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань

пiд чаС оцiнкИ iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у

разi вiдсутносТi ринковиХ котируванЬ мала б iстотниЙ вплиВ на вiлображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ BapTocTt

фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвня,
КерiвництВо ФондУ плануе використоВуватИ оцiнкИ та судження якi базуються на професiйнiй
компетенЦiТ працiвнИкiв Фонду, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та

моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких

фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках € недостатньою, на думкУ керiвництва с прийнятним та необхiдним.
використання рiзних маркетингових прцпущень таlабо методiв оцiнки також може мати значний

вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Сулження щоДо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
КерiвництВо ФондУ застосову€ професiйне судженнЯ щодО TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входять до сrulаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням

гру"iу.rо"' на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi та iнших

факторах. Проте iснуютЬ невизначеНостi, якi можутЬ бути пов'Язанi з призупиненням обiгу цiнних
nun.piu, що не е пiдконтрольним керiвництву Фонду фактором i може суттсво вплинути на оцiнку

фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату виникнен[lя

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

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк лiТ

фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або l2-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).
ЗазвичаЙ очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнанi до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зростас ще до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi чинники затримки платежiв, що с

специфiчним для позич€L,Iьника (наприклад, здiйснення модифiкацiй або рестрУкТУРиЗаUiТ).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважа€ться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT мас

низький ризик настання дефолту, ПозиЧ€t!.IЬНИк ма€ потужнiй потенцiал виконувати своТ зобов'язання

щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в екОНОмiчНИХ i ДiЛОВИХ

умовах У довгостроковiй перспективi можуть знизити, ,ше не обов'язково звiтнiсть позичrшьника

виконувати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменТи не вважаютьсЯ такими, що маютЬ низькиЙ кредитний ризик лише на пiдставi

того, щО ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик лефолту за iншими фiнансовими iнструментами

Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiй Фонд здiйснюс дiяльнiсть.
очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiт не визнаються за фiнансовими iнструментами про.сто на

пiдставi того, щО BiH вважасться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звlтному
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перiодi, €ше не ввая(асться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Фонд з'ясовус, чи мало Mict-le

значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постzulа потреба у
визI{ання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.

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

доходiв в едине значення теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка е базою для визначення ринковоТ BapTocTi

бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка доходу на

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

,lJIьтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на даry оцiнки. Ставка дисконту мас
визначатися з урахуванням трьох факторiв:

BapTocTi грошей у часi;
BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають РiЗнi piBHi

компенсацiТ;

фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбугньому дОХОДiВ.

CTat.loM на 01 сiчня 2020 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстраuiю або не запровадженО
лiквiдацiйну комiсiю, становила 4,03 % рiчних. Iнформацiя, що використана для визначення

середньозваженоТ ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням http://www.bank.gov,ualf'iles/4-
Financial_markets,xls роздiл "4.1.З.3. Процентнi ставки за новими депозитами нефiнансових корпораuiЙ у
розрiзi видiв валют i cTpoKiB погашення".

5. Розкриття iнформаuii щодо використання справедливоi BapTocTi
5.1. Методики оцilrювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок
вартiстю

Фонд здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у Звiтi про фiнансовий стан
звiтного перiоду.

за справедливою

зобов'язань, тобто
на кiнець кожного

класи активiв та
зобов'язань,

оцiнених за

справедливою
вартiстю

Методики оцiнювання

Метод
оцiнки

(ринковий,

дохiдний,
витратний)

Вихiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подzшьша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю, яка

дорiвнюс Iх номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiчiйнi курси IJБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюсться за ii
справедливою вартiстю, яка

зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ, в

ходi якоТ був отриманий актив.

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за

справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий,
витратний

Офiцiйнiбiржовi курси

органiзаторiв торгiв на

дату оцiнки, за

в iдсутностi визначеного

бiрх<ового курсу на дату
оцiнки, використовусться
остання балансова

BapTicTb, цiни закриття

бiржового торгового дня

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових активiв

здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе цiнi
операцiТ, в ходi якоТ був

отриманий актив. Подальша
оцiнка боргових цiнних паперiв

Ринковий,

дохiдний

Офiuiйнiбiржовi курси

органiзаторiв торгiв на

даry оцiнки, котирування

аналогiчних боргових

цiнних паперiв,

дисконтованi потоки

грошових коштiв

20
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здlиснюеться за справедливою

вартiстю.

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та полzlлыша оцiнка

дебiторськоТ заборгованостi
здiйснюсться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi

погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

дату оцiнки.

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрн icTb погашення,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подztльша оцiнка
поточних зобов'язань
здiйснюеться за вартiстю
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрн icTb погашення,

очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

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

Фон здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань iз використанням
закритих вхiдних даних 3-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiолу не призвели до змiни

розмiру прибутку або збитку звiтного перiолу.

5.3. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоi BapTocTi

Tu

На кiнець 3l грулня 2020 року в портфелi Фонду цiнних паперiв не було.

5.4. Перемiщення мiж рiвнями icpapxii справедливоi BapTocTi
У Фонду за звiтний перiод вiдсутнс перемiщення мiж 2-м та З-м рiвнями iepapxiT справедливоТ

BapTocTi.

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

Справедлива BapTicTb активiв та зобов'язань в порiвняннi з Тх балансовою вартiстю:

2t

uс.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливою

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

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

3 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань i не с

спостережуваними)

Всього

!,ата оцiнки З1.12.2020р. З1.12.2020р. З\.12.2020р. 3 l ,12,2020р.

Короткострокова
дебiторська
заборгованiсть

Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ, що
облiковуються за
справедливою
вартiстю через
прибуток або
збиток

Щебiторська
заборгованiсть за

розрахунками з
нарахованих
доходiв

249 249

Грошовi кошти 91 404 91 404

Торгiвельна та
iнша кредиторська
заборгован icTb J./. з2

.?/



Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb
На З 1 грудня 2020 року На З l грудня 2020 porty

1 2 з

КороткострOкова дебi,горська
заборгованiсть

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ, що
облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток
!ебiторська заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих доходiв
249 249

Грошовi кошти 91 404 91 404

Торгiвельна та iнша кредиторська
заборгованiсть

з2 Jz

Справедливу BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi неможливо визначити достовiрно, оскiльки
немас ринкового котирування цих активlв.

Керiвництво вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоТ BapTocTi с достатнiми, i

не вважа€, що за межами фiнансовоТ звiтностi зaLпишилась буль-яка суттева iнформацiя щодо
застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоI звiтностi.

5.6. Грошовi кошти та ix еквiваленти
Грошовi кошти та Тх еквiваленти вкJIючають кошти в банках на поточному рахунку.
Кошти на поточному рахунку J',lЪ UА62зз90720000026509059245001, вiдкритому Подiльському

вiддiленнi Jt l АТ кРВС БАНК) (МФО ЗЗ90'12) станом З 1 грулня 2020 року, не вiдображаються в cTaTTi
кРахунки в банку> Балансу (рядок 1l67) в зв]язку з,тим, що li залишок скJIадас 90,00 грн., а показники
фiнансовоТ звiтностi наводяться в тис. грн..

Фонд ма€ з€шишки коштiв на поточному рахунку UА7ЗЗ2047 80000026504924489216 в АБ
кУкргазбанк> (МФО З20418) станом на 3l грулня 2020 року в cyMi 85 504 тис. грн. та на депозитному
рахунку в в АБ <Укргазбанк> (МФО З204'18) згiдно до .Щоговору Лb2020/КДl010-277 вtд22 грулня 2020

року в cyMi 5 900 тис. грн. який укJIадено строком на 2 мiсяцi та облiковуються за справедливою
вартiстю. Резерв пiд кредитнi збитки не нараховувався, про це в п.п.З.3.3.роздiлу 3 цих Примiток.

Надiйнiсть фiнансовоТ установи - один з важJIивих параметрiв для будь-якого клiента, адже це
гарантiя сво€часного повернення депозиту i вiдсутнiсть проблем iз погашенням кредитiв.

Нацiональним Банком Украiни, пiд час скJIадання рейтингу банкiв УкраТни за2020 piK, враховувzu]ися
насryпнi моменти:

-достатнiсть капiталу. Параметр демонструс резерв власних коштiв для екстреного покриття втрат.
-лiквiднiсть. Характеризус можJ]ивiсть банку зберiгати свою стiйкiсть в стресовiй ситуацiТ,
-прибутковiсть установи. Щемонструс рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюеться як сума доходiв i витрат

фiнансовоТ установи. Позитивна прибутковiсть банку робить його бiльш стiйким.
-довiра вкладникiв iлюструсться динамiкою депозиту в перiод оцiнювання.
-якiсть активiв. Параметр показу€ вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи.
-пiдтримка акцiонерiв. .Щаний параметр демонструс приналежнiсть до певноi бiзнес-групи. У разi

стресових ситуацiй банк може додатково фiнансуватися державою, iноземними iнвесторами,
вiтчизняними бiзнесменам и.

З урахуванням усих uих факторiв було сформовано рейтинг найбiльш надiйних банкiв,

Т,

Ttuc.

Балансова BapTicTb Справедлива BapтicTb

На 3 l грулня 2020 року На 3 l грудня 2020 року
Каса та рахунки в банках 85 504 85 504

Резерв пiд кредитtti збитки (0) (0)

Каса та рахунки в банках, в дол. США
Банкiвськi депозити 5 900 5 900

Резерв пiд кредитнi збитки (0) (0)

Всього 91 404 91 404
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J\ъ IJазва банка
Форма

власностi
КраТна Сайт банку

PiBeHb надiйностi

l Укрсiббанк приватнии Францiя www. mv. ukrsibban k.соm наивищии

2. Крелi Агрiколь Банк приватнии Францiя www.credit-agrico le. ua наивиlции

3. Крелобанк Ilриватнии Польща www.kredobank.com.ua наивищии

4. Правексбанк приватний Iталiя WWw.pravex.com.ua високии

5.
Райффайзен банк
Аваль

приватний Австрiя www.aval.ua
високии

6. Ощадбанк державний УкраТна www.oschadnvbank,com державнии

7. Укрексiмбанк державний УкраТна www.eximb,com державний

8. Укргазбанк державнии УкраТна www.ukrgasbank.com державний

9. ПриватБанк державнии УкраТна www.privatbank.ua державний

l0. Прокредит банк приватнии нiмеччина www.prokred itbank.com. ua достатнlи

ll оТП Банк приватний Угорщина www.otpbank.com.ua достатнlи

Грошовi кошти Фонду розмiщенi в АБ <Укргазбанк> (МФО З20478). Рiшенням реЙтингового
KoMiTeTy Рейтингового агентства <Стандарт-Рейтинг> було оновлено довгостроковий кредитний реЙтинг
ДБ <Укргазбанк> (МФО З204'7S) за нацiональною шкzшою на piBHi uаАА-. Банк або окремий борговиЙ

iHcTpyMeHT з рейтингом uaAA- характеризуеться дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з

iншими украТнськими позичrшьниками або борговими iнструментами. PiBeHb кредитоспромоlкностi
чутливий до впливу несприятливих комерцiйних, фiнансових та економiчних умов. Рiшення прО

оновлення кредитного рейтингу АБ <Укргазбанк> (МФО З204'78) прийнято вiдповiдно до результатiв
аналiзу пiдсумкiв роботи Банку 2020 року. Таким чином бачимо, що АБ <Укргазбано (МФО 320478)

увiйшов в одинадцять надiйних банкiв УкраТни.

5.7. .Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii
На звiтну дату 31 грулня 2020 року довгостроковi iнвестицiТ на Балансi Фонду не утримув,ulись,

5.8. Поточнi фiнансовi активи
Протягом звiтного 2О20 року мiж Фондом та ТОВ кФК кПЕРШИЙ ФIНАНСОВИЙ

ПОСЕРЕДНИК>, лiцензiя Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення
професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерська
дiяльнiсть CepiT АЕ NЬ2630З4 вiд 16 квiтня 20l3 року, строк дiТ необмежений, був укладениЙ !оговiр
на брокерське обслуговування Ns БО1200124100\ вiд 24 липня 2020 року, щодо вчиненtlя
правочинiв купiвлi, продажу або мiни цiнних паперiв або iнших фiнансових iHcTpyMeHTiB на
пiдставi разових замовлень. Згiдно Замовлення МБО/200'724100ll01 вiд24 липня 2020 року Фондом
було перераховано кошти в cyMi 5 900 тис, грн. для купiвлi цiнних паперiв, а саме облiгацiй
внутрiшньоТ державноТ позики УкраТни, середньострокових вiдсоткових, iменних,
бездокументарних МФУ (код за СДРПОУ 00013480). Кошти повернуто в cyMi 5 900 тис. грн. без
виконання Замовлення, що вiдображено Фондом в кЗвiтi про рух грошових коштiв> за 2020 piK,

Тако>к, Фондом згiдно !оговору купiвлi-продажудiнних паперiв N9БВ648-20 вiд 04 грудня 2020 року
через торговця цiнними паперами ТОВ (ПРОФЕСIйНА КОМЕРЦIЯ>, Лiцензiя НацiональноТ KoMiciT з

цiнних паперiв та фондового ринку на Професiйну лiяльнiсть з цiнними паперами - дiяльнiсть з торгiв.lti

цiнними паперами - Брокерська дiяльнiсть серiя АД J\Ъ 0З4446 вiд 03 липня 2012 року, було придбано
векселi на суму 25 тис. грн., що вiдображено в таблицi:
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п/п
Векселедавець,
код €дрпоу

Вид
вскссля

ЛЬ бланку
векселя

номiнальна
BapTicTb Rекселя,

грн.

2laTa
ск.падаllня

векселя

TepMiH
погацlенIIя

вексеJrя

!оговiрtlа
BapTicTb, t,рп.

l

ТоВ (САВ-
ДlСТРИБЬЮШН> (код

сдрпоу ]5625082)
простиЁt

282197 l
4 000 000,00 грн. 26.1l,2020 за пред'явленням l 250,00

2

'ГоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН)) (код

едрпоу 35625082)
простиii

АА
28279,12

4 000 000,00 грн. 26,1|.2020 за пред'явленвям l 250,00

3

ТоВ (САВ-
ДIСТРИБЬЮШН> (кол

сдрпоу 35625082)
прос,гий

АА
282797з

6 000 000,00 грн. 26.1|.2020 за предlявленням l 875,00

4.

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН)

(код СДРПОУ
35625082)

простии
АА

2821974
6 000 000,00 грн. 26,11.2020 за пред'явленням I 875,00

5

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН)

(код СДРПОУ
35625082)

простии
АА

2827975
l0 000 000,00 грн. 26-|1.2020 за пред'явленням 3 l25,00

6,

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШНD

(код €ДРПОУ
35625082)

простии 2827976
l0 000 000,00 грн 26.11.2020 за пред'явленням 3 l25,00

,7.

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН)

(код еДРПОУ
з 5625082)

простии
АА

2827977
l0 000 000,00 грн. 26,|1.2020 за пред'явленням з l 25,00

ll

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН)

(код СДРПОУ
35625082)

простий
АА

2827978
l0 000 000,00 грн. 26,||.2020 за пред'явленням з l25,00

9.

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН)

(код СДРПОУ
3 5625082)

простий
2827979

l0 000 000,00 грн. 26.11.2020 за пред'явленням з l25,00

l0

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН))

(код еДРПОУ
35625082)

простий
АА

2827980
l0 000 000,00 грн. 26,\1.2020 за пред'явленням з l25,00

ffiйxпапepiвЗaГiU1ЬнoЮНoМiналЬнoЮBapтiстЮ80000000,00(BiсiмдесятмiльЙoнiв
гривень 00 копiйок).
ЗaгальнaдoГoвipHaBapTiсTЬI-\ПсклaДaе:25000,00(,ЩвaлuятьП]

Згодом, згiднО,Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв N9БВ-351120 вlд l1 грулня 2020 року через

торговця цiнними паперами ТоВ (ПРо кАпIтАЛ сЕк,юрIТIЗ>, Лiцензiя НацiональноТ KoMiciT з

цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення професiйноi дiяльностi на фондовому ринку -
дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть CepiT АЕ J\ъl85449 вiд 20 лютого 20l3

року, строк дiТ з 07 листопада 20l l року необмежениЙ, векселi продано на суму 80 000 тис. грн., що

представлено в таблицi :

л

п

I

Вид/тип/

рiзновид/

наймену-
вання

цп

Форма
iснування L[П

Форма
випуску

цп

Найменування та
кол за €,Ц,РПоУ

особrt, що видала

цп

Серiя та
номер

векселя

Дата вида,ri
векселя

!ата
пOгашенн
я вскселя

Сума векселя,
грн.

BapTicTb продажу
векселя! грн.

l

Вексель
простий

докуN,lентарна ордерна

ТоВ кСАВ-
ДtСТРИБЬЮШН)

(код СДРПОУ
35625082)

Ал282797l 26.1|.2020
за

пред'явлен
ням

4 000 000.00 3 995 000.00

2

Вексель

простий
документарна ордерна

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН))

(код СДРПоУ
35625082)

дд2827972 26.||.2020
за

пред'явлен
ням

4 000 000.00 з 995 000.00

3
Вексель

простий
документарна ордерна

ТоВ кСАВ-
!IСТРИБЬЮШНl>

(код СДРПОУ

лл282797з 26.11.2020
за

пред'явлен
ням

6 000 000,00 5 995 000"00
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3 5625082)

4

BeKce"t ь

ttрсlстшй
документарна ордерна

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН)

(код СДРП()У
35625082)

лА282,7974 26.|1.2020
за

пред'явлен
ням

6 000 000,00 5 995 000,00

]
BeKce"r ь

простпй
докумен,гарна ордерна

ТоВ кСАВ-
ДIСТРИБЬЮШН)

(код €ДРПОУ
з 5625082)

лА 2821975 26.1|.2020
за

пред'явлен
ням

l0 000 000.00 9 995 000.00

6

Вексель
прос,гий

докуlltентарна ордерна

ТоВ (сАВ-
!lСТРИБЬЮШНл

(код еДРПОУ
35625082)

Ал2827976 26.|1.2020
за

пред|явлен

ням
l 0 000 000.00 9 995 000.00

7

Вексель
простий

документарна ордерна

ТоВ кСАВ-
ДlСТРИБЬЮШН>>

(код еДРПОУ
35625082)

дА282,1977 26.|1.2020
за

пред'явлен
ням

I 0 000 000.00 9 995 000.00

8

Вексель
простий

документарна ордерI la

ТоВ (САВ-

ДlСТРИБЬЮШН)
(код СДРПОУ

35625082)

АА2827978 26,L|.2020
за

пред'явлен
ням

l0 000 000,00 9 995 000,00

9

Вексель
простий

локументарна ордерна

ТоВ (САВ-

дlстриБьюшн>
(код еДРПОУ

35625082)

Ал282,7979 26-11.2020
за

пред'явлен
ням

l 0 000 000,00 9 995 000.00

l
Вексель
простий

документарtIа ордерна

ТоВ кСАВ-
ДlСТРИБЬЮШН))

(код СДРПОУ
з 5625082)

АА 2827980 26.1l,2020
за

пред'явлен
ням

l 0 000 000,00 9 995 000.00

@нйiпапеpiвзагаlлЬнoюнoмiнальнoюваpтiстю80000000,00(Biсiмдесятмiльйoнiвгpивень00кoпiЙoк).

ЗагальнадоговiрнавартiстьЦП складас:79950000,00(Сiмдесятдев'ятьмiльйонiвдев'ятсотп'ятдесяттисячгривеньOOкопiйок).

BapTicTb придбаннЯ та продажУ цiнниХ паперiВ вiдображеНо в ([ншиХ витратах) та (Iнших доходах)
Фонду, про це в п.п.6.1. та п.п. 6.5. роздiлу б цих Примiток.

Протягом звiтного 2020 року мiж Фондом та ТОВ (БТС БРОКЕР> (далi Торговеuь), що Дiе На

пiдставi Лiцензii нкцпФР на здiйснеНня професiйноТ дiяльностi на фонловому ринку - дiяльностi з

торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть, Рiшення НКЦПФР ЛЪ1l2 вiд 16 лЮТоГо 20l7 РОкУ.
строк дii необмежений, було закJIючено.Щоговiр на брокерське обслуговування NЬБО-20l20З-0001 вiд 03

груднЯ 2020 рокУ на виконаНня послуГ щодо вчиНення правОчинiв З цiнними паперами на пiдставi

разових замовлень (далi Договiр). Вил разового замовлення з наведеного нижче перелiку:
- ринкове замовлення на купiвлю - замовлення купити цiннi папери або iншi фiнанСОвi

iнструменти за найкращою (мiнiмальною) цiною;
- ринкове замовлення на продак- замовлення продати цiннi

iнструменти за найкращою (максимальною) цiною;
- лiмiтне замовлення на купiвлю - замовлення купити цiннi

iнструменти за цiною, що не перевищуе обумовлену клiентом;
- лiмiтне замовлення на продаlк- замовлення продати цiннi папери або iншi фiнаНСОВi

iнструменти за цiною, що не нижча, нiж обумовлена клi€нтом;
- стоп-заМовленнЯ на купiвлЮ- замовлення купити цiннi папери або iншi фiнансовi iнструменти в

той момент, коли цiна досягне обумовленого клiснтом значення;
- стоп-заМовленнЯ на продa:к- замовленнЯ продати цiннi папери або iншi фiнансовi iнструменти в

тоЙ момент, коли цiна досягне обумовленого клiснтом значення;
- РЕПО - замовлення на купiвлю- замовлення купити цiннi папери iз зобов'язанням зворотнОгО ТХ

продажу через визначений строк за зазд€rлегiдь обумовленою цiною;
- РЕПО - замовлення на продаж - замовлення продати цiннi папери iз зобов'язанням зворотньоТ i'x

купiвлi через визначениЙ строк за заздалегiдь обумовленою цiною.

папери або iншi фiнансовi

папери або iншi фiнансовi
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1 Вид послуги: Купiвля

2 вид Замовлення: Лiмiтне разове замовлення

J Вид/тип/рiзновид
Обл iгацiТ внутрiшньоТ державноi позики
УкраТни, довгостроков i вiдсотковi

4 Найменування EMiTeHTa: MiHicTepcTBo Фiнансiв УкраТни

5 Код за еДРПОУ eMiTeHTa: 000 1 3480

6 Номiнальна BapTicTb IlП: 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) грн.

1 Фрмавипуску та форма iснування I-{П бездокументарна

8
UA4000204 1 50

9 Кiлькiсть I_{П:
l35 000 (сто тридцять п'ять тисяч) шryк

l0 Сума (opieHToBHa сума) договору, грн.:
157 110 100,00 (сто п'ятдесят ciM мiльйонiв сто
десять тисяч сто грн. 00 коп.) гривень

ll Мiсце укJIадання договору на виконання (на

фондовiйбiря<i/поза фондовою бiржею
ПАТ "ФБ "Перспектива"

12

Спосiб проведення розрахункiв за

договором на виконання (з

дотриманням/без дотриманням принципу
(поставка цiнних паперiв проти оплати>)

з дотриманням принципу (поставка цlнних
паперiв проти оплати)

Та продано цiнних паперiв на суму 1б0 643 тис. грн.:

_ замовлення позики - замовлення передати у власнiсть iншiй cTopoHi (позичальнику) або

отримати у власнiсть вiд iншоТ сторони певну кiлькiсть цiнних паперiв з вiдповiдними реквiзитами
iдентифiкацiТ з обов'язком Тх повернення через визначений строк або на вимогу однiеТ iз cTopiH,

[-Iротягом дiТ цього l[оговору Фондом було придбано цiннi папери в cyMi l57 l l0 тис. грн.:

За виконання послуг Фонд виплатив Торгiвцям цiнних паперiв належну Тм винагороду в РОЗМiРt Та

порядку, що зазначенi в Щоговорах та замовленнях до них. Загальна сума винагороди cKJlrLлa 1 l ТИС. ГРН.,

що вiдоýрбдено в п.п, 6.3. розлiлу б цих Примiток.
BapTicTb придбання та продажу цiнних паперiв вiдображено в кIнших витратах) та <Iнших доходах)

Фонду, про це в п.п.6.1. та п.п. 6.5. роздiлу б цих Примiток.
На звiтну дату З l грулня 2020 року поточнi iнвестицiТ на Балансi Фонду не утримув€Lпись.

l Вид послуги: Продаж

2 Вид Замовлення: Лiмiтне разове замовлення

J Вид/типlрiзновид
ОблiгацiТ внутрiшньоТ державноТ позики
УкоаТни" довгостроковi в iдсотковi

4 Найменування Ем iTeHTa: М iHicTepcTBo Фiнансiв УкраТни

5 Код за СДРПОУ eMiTeHTa: 000 1 з480

6 Ном iнальна BapTicTb L{П: l 000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) грн.

,7 Фрмавипуску та форма iснування I_{П бездокументарна

8
Мiжнаролний iдентифiкацiйний номер L{П
(у разi наявностi)

UA4000204l 50

9 Кiлькiсть I {П: 1З5 000 (сто тридцять п'ять тисяч) штук

l0 Сума (opicHToBHa сума) договору, грн.:
160 642 900,00 (сто шiстдесят мiльйонtв
шiстсот сорок двi тисячi дев'ятсот грн, 00 коп.)
гривень

11
Мiсце укJIадання договору на виконання (на

фондовiйб iржi/поза фондовою бiржею
ПАТ "ФБ "Перспектива"

l2
Спосiб проведення розрахункiв за

договором lla виконання (з

дотриманням/без дотриманням принципу
(поставка цiнних паперiв проти оплати>)

з дотриманням принципу (поставка цiнних
паперiв проти оплати))
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5.9. .Щебiторська заборгованiсть
!ебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються tia

активному ринку, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за виданими авансами> та <iнша

поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням зби'гкiв
вiд знецiнення та cyMHiBHoT заборгованостi.

Станом на 3 l грулн я 2О20 року Фонд не мав простроченоТ та знецiненоi дебiторськоТ заборгованоСтi.
Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюс ii справедливоТ BapTocTi.

при визначеннi погашення дебiторськот заборгованостi Фонд враховуе буль-якi змiни
кредитослроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтнОi даТи.

!ебiторська заборгованiсть за станом на 3l грулня2020 представленi таким чинОм:
Tt

.Щебiторська
вiдсутня. Фонд
пiдходу.

Фонд надас узгодження
звiтного перiоду в розрiзi
кредитних збиткiв:

заборгованiсть Фонду не мас забQзпечення.
проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного

Прострочена дебiторська
ризику з використанням

. заборгованiсть
iндивiдуального

зzUIишкУ резервУ пiд збитки на початок звiтного перiоду до залишку на кiнець
класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi таблицi. Змiни щодо очiкуваних

uс.

На 31 грулня 2020 року

{ебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв (на

залишки коштiв) 249

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ заборгованостi з

нарахованих доходiв (на залишки коштiв)
0

I нша дебiторська заборгованiсть

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоТ дебiторськоТ заборгованостi

Всього 249

Причини змiнНа 01 сiчняРезерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi, яка

дорiвнюе:

На З l грулня

Кредитний ризик
вiдсутнiй

l 2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,
В т.ч.: за депозитами;

очiкуваним кредитним збиткам протягом
строку дiТ за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання з

моменту первiсного визнання, але якi не с
кредитно-знецiненими фiнансовими
активами
В т.ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю (позики)

(ii) фiнансовими активами, що с кредитно-
знецiненими на звiтну даry (але не с
придбаними або створеними кредитно-
знецiненими активами)
В т.ч.: за депозитами;

(ii i) торговельною дебiторською
заборгованiстю, договiрними активами або

дебiторською заборгованiстю за орендою,

для яких резерв пiд збитки оцiнюсться
вiдповiдно до параграфа 5.5.15 МСФЗ 9

нансових активiв, що е придбаними або
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створеними кредитно-знецlненими

фiнансовими активами
Разом: 0

Станом на Зl грулня2020 року загаJIьна резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки Фонд не нараховував.

6.Розкриття iнформацiТ, що пiдтверджус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах
Фонд далi наводить додаткову iнформачiю, яка необхiдна для кращого розумiння результатiв

дiяльностi Фонду:
облiкова полiтика щодо визнання доходу;
види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi користувачами;
склад i суму витрат, вiдображених у статгях <Iншi операцiйнi витрати) та <Iншi> витрати) Звiту

про сукупний дохiд>.

б.1. Структура доходу
Дохiд вiд реалiзачiТ послryг та iншi доходи за перiод з 23 липня 2020 року по З1 грулня 2020 року

представлен i таким чином.
Tuc,

В звiтному 2020 poui Фонд отримав кIнший операцiйний дохiд>, рядок 2120, <Звiту про сукупний
дохiд>. Згiдно до flоговору JФ2020/КД/070-04l3 вiд 07 жовтня 2020 року, укладеного мiж Фондом та АБ
"Укргазбанк" (МФО З204'18), Фонд отримав вiдсотки по зru]ишкам на поточному рахунку в cyMi 308 тис.
грн.

!о складу кIнших фiнансових доходiв> у звiтному 2020 рошi увiйшли HapaxoBaHi вiдсотки за

[оговором по депозитним вкладам строком на два мiсяцi Jф2020/КД0'70-2'7'7 вiд 22 грудня 2020 року
мiж Фондом та АБ "Укргазбанк" (МФО З204'18), що вiдображенi в рядку 2220 <Звiту про сукупний
дохiд> в розмiрi 10 тис. грн., про це в п.п.5.6 розлiлу 5 цих Примiток.

кlншi доходи), рядок 2240, кЗвiту про сукупний дохiд> Фонд отримав вiд продажу поточних

фiнансових iнвестицiй в cyMi 240 59З тис. грн., про це в п.п. 5.8 розлiлу 5 цих Примiток.

б.2. Iнший сукупний дохiд
кIнший сукупний дохiд> Фонд, за piK що закiнчився 3l грудня 2020 року, не отримував.

б.3. Операцiйнi витрати
OcHoBHi витрати Фонду, що пов'язанi iз здiйсненням ii господарськоТ дiяльностi с

адмiнiстративнi витрати. Загальний розмiр цих витрат за перiод з 2З липня 2020року по З l грулня
2020 року, складае 260 тис. грн., якi розподiляються за наступними елементами:

Ti

За перiод з 23 липня 2020р
по 31 грулня2020р.

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзачiТ пролукuiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

Iншi операцiйнiдоходи 308

Iншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по депозиту l0

Iншi доходи: вiд продажу фiнансових iнвестицiй 240 59з

всього дохiд 240 911

uc. ;

Операцiйнi витрати За перiод з 2З липня 2020р. по З l

грудня 2020р.
Нотарiальнi послуги 1

.Щепозитарнi послуги J
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Послуги з обслуговування рахунку в цiнних паперах l

Послуги оренди 6

Винагорода КУА 107

Послуги торговця цiнними паперами ll
Аудиторськi послуги 20

Витрати на реестрацiю регламенту та змiни до нього 2

Витрати на розрахуIlково-касове обслуговування 2

Витрати на сплату державного мита за емiсiю акцiй 105

Колифiкачiя цiнних паперiв 2

Всього 260

б.4. Iншi операцiйнi витрати
кIнших операцiйних витрат)), рядок 2l80, кЗвiту про фiнансовi результати за звiтний 2020 piK Фонл

не отримував.

6.5.Iншi витрати
У складi кIнших витрат, рядок 2270, <Звiту про фiнансовi результати за звiтний 2020 piK Фонд

вiдобразив витрати вiд продажу фiнансових активiв, про це в п.п. 5.8. розлiлу 5 цих Примiток.
Тuс.

б.6. Фiнансовi витрати
кФiнансових витрат)), рядок 2250, кЗвiту про фiнансовi результати) у 2020 роцi Фонд не отримував,

6.7. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Станом на 3l грудня 2020 року Фонд не мав простроченоi та cyMHiBHoT iншоТ кредиторськоТ

заборгованостi. Балансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi дорiвнюс if справедливоТ
BapTocTi.

Кредиторська заборгованiсть станом на 3 l грулня 2020 року у Фонду виникла перед компанiсю
по управлiнню активами та Н,ЩУ за депозитарнi послуги.

При визначеннi погашення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Фонд на кожну звiтну дату
проводить аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB ii облiку на балансi, та
TepMiHiB позовноТ давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТ дати.

6.8.Iншi поточнi зобов'язання
На З 1 грулн я 2020 року iншi поточнi зобов'язання Фонду вiдсутнi.

б.9. Iншi довгостроковi зобовОязання
Станом на З 1 грулн я 2020 року Фонд не мав довгострокову кредиторську заборгованiсть.

б.10..Щивiденли
За перiод з 2З липня 2020 року по 31 грулня2020 року акцiонерами Фонду не приймалося рiшень

щодо виплати дивiдендiв, тому дивiденди не виплачув€lJlися.

Tl

Iншi витрати
За перiод з2З липня 2020р. по Зl

грудня 2020р.
Витрати вiд реалiзацiТ поточних фiнансових iнвестицiй l57 l35

Всього l57 1з5

uс
На 3 l грудня 2020 року

Поточна кредиторська заборгован icTb эZ

Всього з2
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6.11.Статутний капiтал та власний капiтал
Станом на 31 грулня 2020 року Фонд ма€ випущенi простi iMeHHi акцiТ в кiлькостi 5 905 rrlTyK

загzLпьною сумою 5 905 тис. грн., Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ становить 1000 грн.. Форма
iснування акцiй - бездокументарна.. АкцiТ розмiщенi в повному обсязi.

[ата реестрацiТ випуску акцiй - 25 серпня 2020 року, номер peecTpauiT 002459.
Станом на 3l грулня2020 року заресстрований статутний капiтал Фонду складас 1З7 000 тис.

грн., початковий статутний капiтал Фонду в розмiрi 5 905 тис. грн. сплачений в повному обсязi
виключно грошовими коштам и.

Протягом звiтного 2020 року вiдбулося розмiщення акцiй на суму 2 200 тис. грн. в кiлькостi 2 257
штук. Таким чином, неоплачений капiтал Фонду станом на З1 грулня2020 року скJ]адае l28 838 тис. грн,

Нерозподiлений прибуток Фонду станом на 3 l грулня2020 року становить 83 459 тис. грн.
Отже, власний капiтал в фiнансовiй звiтностi Фонду представлено станом на 3l грулня 2020 року

наступним чином:

7.Розкриття iншоТ iнформацii
7.1.YMoBHi зобов'язання
7.1.1. Суповi позови

Станом на 3 1 грулня 2020 року Фонл вiд власного iMeHi i за власний рахунок не явля€ться

учасником судових процесiв та проти Фонду не висувzulися претензiТ та вiдсутнi буль-якi судовi
позови.

7.1.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в украiнському податковоN,{у законодавствi положень, якi дозволяють бiльrл

нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIzrлася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоТ податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнt-(i

керiвництва економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi
податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплин},ти на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB,
втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн та угоди. На думку керiвництва Фонд
сплатив yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти
можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7.2. Вплив iнфляuiТ
КритерiТ, якi характеризують показник гiперiнфляцii i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме,.

основна маса населення вiддае перевагу збереженню своТх цiнностей у формi немонетарних активiв
або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно
iнвестуються для збереження купiвельноТ спроможностi;

основна маса населення розглядае грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносtло
стабiльнiй iноземнiй валютi. Щiни можуть також наводитися в цiй валютi;

продa>к та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей
строк с коротким;

вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу чiн;
кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за трирiчний перiод наближасться до 1 00% або перевищус цей piBeHb.

Враховуючи офiшiйнi данi .Щержавноi служби статистики УкраТни, кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за
трирiчний перiод, вкJIючаючи 2016, 2017 та 2018 роки, скJIав 111,97О^.

I{e створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансовоТ
звiтностi згiдно з МСБО 29 за20|'7 та20|8 роки,

Tiuс.

На 3 l грудня 2020 року

Статутний капiтал 1 37 000

!одатковий капiтал

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 83 459

неоплачений капiтал (128 838)

Вилучений капiтал

Всього 91 621
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Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важJ]ивим фактором е динамiка змiн рiвня iнфлячiТ.
Так, piBeHb iнфляuiТ у 2016 рошi - 12,4О^, в 2017 poui - 9,1%, в 20l8 рочi -- 9,5Yо.

За пiдсумками 2019 року piBeHb iнфляuiТ в YKpaTHi скоротився до шlестирiчного MiHiMyMy - до 4,|Yо.

l]ефляшiя в грулнi- це взаг€rлi вперше. Але що далi?
Настiльки суттсве зниження рiвня iнфляцii стало сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самого Нацбанку,

який встановлював минулорiчний орiснтир на piBHi 5Уо *1 в.п. Бiльш того, минулий грудень став
першим (!) в украТнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному
вимiрi. !ля зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя.

З одного боку, доконаним фактом тепер с те, що УкраТна вибула зi списку краТн-аутсайдерiв з

надвисокими показниками iнфляшii. I макроекономiсти цьому радiють, оскiльки це позитивно
позначиться на кредитних рейтингах краiни, бо знизить BapTicTb боргових запозичень, що покращить
ситуацiю з борговим навантаженням на бюджет та eKoHoMiKy в цiлому. З iншого ж боку, населення, яке
зараз радiс зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiс, що роботодавцi не зможуть бiльше
пiдвищувати зарплати (а лержава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це було ранiше. Тут лише
одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намагаеться пiдтримУваТИ
НБУ, рано чи пiзно зЕuIучить реальнi iнвестицiТ, якi "розiгрiють" eKoHoMiKy та збiльшать зайнятiсть.
Тобто у людей з'явиться бiльше моrlulивостей для заробiтку, а у Пенсiйному фондi бiльше BHecKiB.

Така динамiка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на Тiй
пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2016 року почzrла виходити зi стану глибоких iнфляuiйних процесiв.

Прогноз НБУ щодо iнфляцiТ на 2019 piK - 6,З% i 5Yо на кiнець 2020 року.
Проаналiзувавши iншi критерiТ, можна припустити, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i

г) параграфа З МСБО 29 економiчний стан в YKpaTHi не вiдповiдае сиryацiТ, що характеризусться
гiперiнфляцiею, Швидке сповiльнення iнфляцiТ у 2016 роцi дозволило понизити облiкову ставку 4 рази
протягом 20l7 року - до 14,5Yо рiчних. На кiнець 2019 року iндекс iнфлячiТ становив 1З,5О/о рiчних.
Протягом звiтного 2020 року облiкова ставка знижувалася BiciM раз та на кiнець року атановить бО/о.

Як наслiдок, з 20lб року спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. KpiM цього,
iндекс заробiтноТ плати у липнi, серпнi 2020 року скJIадав менше 100%. Також, не можна стверджувати,

що прода:к та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюсться за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якrцО ЦеЙ

строк е коротким.
Керiвництвом Фонду було розглянуто, чи iснують подiТ або умови, якi можуть поставити пiд значниЙ

cyMHiB здатнiсть Фонду безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлення управлiнського
персоналу щодо здатностi Фонду безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно вимог МСА 570
кБезперервнiсть> (переглянутого), та визначено, що icHye (чи не icHye) суттсва невизначенiсть, що
стосу€ться подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
Фонду безперервно продовжувати дiяльнiсть. Несприятливе зовнiшне середовище в KpaTHi в умовах
складноi полiтичноТ ситуацiТ, коливання курсу нацiональноТ валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення
iнвестицiйного клiмату мож},ть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий
стан Фонду, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Керiвництво Фонду не

iдентифiкувало суттевоТ невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Фонду
безперервно продов>ttувати дiяльнiсть, тому використовувало припущення про безперервнiсть

функчiонування Фонду, як основи для облiку пiц час пiдготовки фiнансових звiтiв. Суттсвих суджень
Керiвництва щодо облiкових оцiнок впливу пандемiТ COVID-l9 та запровадження карантинних та
обмежувальних заходiв на невизначенiсть оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Фонду iнформаuiТ
пов'язаноТ з вiдповiдними облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як складена до
настання цих подiй.

Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 провелення перерахунку фiнансовоТ звiтностi € питанням
судження Фонд приймас рiшення щодо не проведення перерахунку показникiв фiнансовоТ звiтностi за

перiод з23 липня 2020 року по 3 1 грулня 2020 року,

7.3. Ступiнь повернення дебiторськоТ заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Фонд здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах загальноТ кризи вiтчизняного економiчного середовища,

яка характеризусться обмеженiстю внутрiшнього iнвестицiйного потенцiалу, низькою привабливiсткl
ceKTopiB економiки для iHBecTopiB, зниженням конкурентоспроможностi нацiональноТ економiки,
низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим piBHeM iнфляцiТ, на яку впливас
зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi та, бiльшою мiрою, суспiльно-полiтичнi
подiТ в KpaTHi. Керiвництво не викJlючае iснування ймовiрностi того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за Тхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Фонду.
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7.4. Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони
!о пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами нчшежать:
rliдприсмства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або хt

перебувають пiд спiльним контролем разом з Фондом;
асоцiйованi компанiТ;
спiльнi пiдприемства, у яких Фонд е контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу Фонду;
близькi родичi особи, зазначеноТ вище;
компанiТ, що контролюють Фонд, або здiйснюють суттевий вплив, або мають суттевий вiдсоток

голосiв у Фонлi;
програми виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв Фонду або

суб'скта господарювання, який е пов'язаною стороною Фонду.
Згiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання,

господарювання, що скJIадас свою фiнансову звiтнiсть:
фiзична особа або близький родич такоi особи е зв'язаною стороною iз суб'ектом господарIовання,

що звiтус, якщо така особа:
контролю€ суб'скт господарювання, що звiтуе, або здiйснюе спiльний контроль над ним;
мас суттевий вплив на суб'скт господарювання, що звiтус;
с членом провiдного управлiнського персонiшу суб'екта господарювання, що звiтус, абО

материнського пiдприемства суб'екта господарювання, що звiтуе;
суб'скт господарювання € зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiтуе, якщо виконуеться бУль-

яка з таких умов:
суб'ект господарювання та суб'скт господарювання, що звiryе, е членами однiсТ групи (а це ОЗначае,

що кожне материнське пiдприемство, дочiрне пiдприсмство або дочiрнс пiдприемство пiд спiльним
контролем е зв'язанi одне з одним);

один суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприсмством або спiльним пiдприсмством iншого
суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприемства чи спiльного пiдприемства члена групи, до
якоТ належить iнший суб'ект господарювання),

обидва суб'екти господарювання с спiльними пiдприсмствами однiеТтретьоТ сторони;
один суб'скт господарювання е спiльним пiдприсмством третього суб'екта господарЮВанНя, а iНший

суб'скт господарювання е асоцiйованим пiдприемством цього третього суб'екта господарювання;
суб'ект господарювання с програмою виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв або

суб'екта господарювання, що звiтус, або буль-якого суб'екта господарювання, який е зв'яЗаним iз

суб'ектом господарювання, що звiryс. Якщо суб'скт господарювання, що звiтус, сам € такоЮ ПроГРаМоЮ

виплат, то працедавцi-спонсори також е зв'язаними iз суб'сктом господарювання, що звiтус;
суб'ект господарювання перебувас пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеноТ в

пунктi а);

особа, визначеtlа в пунктi а) i), мае значний вплив на суб'скт господарювання або е чЛеНоМ

провiдного управлiнського персоналу суб'скта господарювання (або материнського пiдприсмства
суб'скта господарювання),

Операчiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'сктом
господарювання, що звiтуе, та зв'язаною стороною, нез€lJIежно вiд того, чи призначаеться цiна.

Близькi родичi фiзичноТ особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку осОбу

або перебувати пiд iJ впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'ектом господарювання та охоплюють:
дiтей, чоловiка/дружину чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

утриманцiв такоТ фiзичноТ особи або чоловiка/лружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи.

будь-якого iншоt,о

зв'язанi з суб'ектом

7.4.1.Iнформацiя про учасникiв та голову наглядовоi ради корпоративного iнвестицiЙного фонду

Лs з/п Повне
найменування

юриличноТ
особи -

учасника чи
прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи
- учасника,

голови

Код за СДРПОУ
юридичноТ особи -

учасника або

ресстрашiйний
номер облiковоi
картки платника

податкiв фiзичноТ
особи - учасника,
голови наглядовоТ

мiсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортнi ланi фiзичноТ
особи, щодо якоI

подаеться iнформачiя

Частка в
статутному

капiталi
корпоративного

фонду, %о**

Належнiсть фiзич ноi особи
- учасника ло суб'сктiв.

визначених статтею
3 Закону Украiни кПро
запобiгання корупчiТ>,

таlабо частка державноi чи

комунал bHoi влас HocTi 1

юриличнiй особi -

учаснику

з2

г8



наглядовот

ради
корпоративног

о
iнвестицiйного

фонду

корпоративного
бонлу *

Учасники -
фiзичнi особи

l
маковецький

Валерiй
семенович

22з26169|2 паспорт серii СО Nч

666685, виданий
оболонським Ру Гу
МВС Украiни в м.
Кисвi 14.06.2006р

100 не належить

Учасники -

юридичнi
особи

Голова
наглядовоТ

ради

маковешький
Валерiй

семенович

22з2616912 паспорт cepii СО Nч

бб6685, виданий
оболонським Ру Гу
МВС Украiни в м.
Кисвi l4.06.2006p

l00 не налея<ить

Усього:
l00

- Д", фt.*них осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙня,I-гя ресСтРаЦiЙНОГО
номера облiковот картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та

мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.
** Розрахунок вiдсотка здiйснюсться вiдносно акцiй корпоративного фо"ду, що перебувають В обiгу.

7.4.2.Iнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що
становить не менше 20 Уо статутного капiталу корпоративного iпвестицiЙнОГО фОНДУ

N9

з/п
Прiзвишrе, iм'я, по
батьковi фiзичноТ
особи - учасника
корпоративного

фонлу, членiв ii ciM'i
та iнших пов'язаних

осiб

PeccTpaui йний Символ Код за
едрпоу
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування юридичноi мiсцезнаходкення
юридичноТ особи, tltодо
якоТ icHyc пов'язанiсть

Частка в

номер OUJllKUBUl

картки платника
податкiв фiзичноl
особи - учасника
корпоративного

фонлу, членiв iT

ciM'i та iнших
пов'язаних осiб*

юIJиличнUl
особи,

ulодо якоi
tcHyc

пов'язанiс
ть**

капlтilлl
пов'язаноi
особи, 7о

l 2 J 4 5 6
,7

8

l маковецький
Валерiй

семенович
22з261691'2

l 4з,724l82
АкцlонЕрнЕ товАриство

КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

lнвЕстицlЙниЙ Фонд (Акс

кАПlтАЛ))

0l 133, м. КиIв, пров.
Лабораторний, бул l

секцiТ 3 та 4

l00

зз

r9



маковецький
Валерiй

семеrrович
22з26l6912 I 4044з40з

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльн lстю "cTl м
ЕнЕрджl"

04l l9. м. Киiв, вул.

!орогожицька"
будинок l, поверх 9,

KiMHaTa l8

50

маковецький
Валерiй

семенович
22з26l6912 l 1з9з974,7

привАтнЕ пlдприсмство
"томс"

3960l, Полтавська
обл., MicTo

Кременчук, вул.
Переяславська.
булинок 55А

30

маковецький
Ваrrерiй

семенович 22з26l6912 I 406,795з8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльн lстю "вАмА
груп"

04l l9. м. Киiв,
вулиця

!,орогожишька,
булинок l

100

маковецький
Валерiй

семенович
22з261691'2 I 400l7з81

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю "мЕгА-

дЕлlкАт"

1 8006, Черкаська
обл., MicTo Черкаси,
бульвар Шевчеttка,

булинок 385

25

маковецький
Валерiй

семенович
22з2616912 I 3 l 598857

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАль*1], Борвlрус

69050. Запорiзька
обл., MicTo

Запорiжжя, вулиця
Космiчна, будинок

12l-"Б", офiс 25

15

маковецький
Валерiй

семенович
22з26|6912 I 4044з40з

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю "ст|м
ЕнЕрджl"

04l 19, м. Киiв, вул.

[орогожишька,
булинок 1, поверх 9,

KiMHaTa 18

50

Члени ciM'T
маковеttького

В.С.пов'язаност
i не мають

- д"" фl.*них осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд приЙнЯТТЯ рееСТРаЦiЙНОГО

номера облiковоТ картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та

мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.
** т - торговцi цiнними паперами, К - компанiТ з управлiння активами, .Щ - ЩентральниЙ депозитарiй, ДУ
- депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi,

Н - оцiнювачi майна, Д - аудитори (аулиторськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20%),

7.4.3.Iнформацiя про повОязаних юридичних осiб, у яких беруть участь учасники - юридичнi особи,

якi володiють часткою, що становить не менше 20 ,^ статутного капiталу корпоративноI-о

iнвестицiйного фонду

паперами, К - компанiТ з управлiння активами, ! - Щентральний депозитарiй, !,У

N,)

з/п

Повне найменування, код
за СДРПОУ учасника

корпоративного
iнвестичiйного фонду

Символ юриличноТ
особи, шодо якоТ

icHyc пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичноi особи,
шодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи,
щодо якоТ icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходrкення
оридичноi особи, шодо
якоi icHyc пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiта.Il. уо

l 2 J 4 5 6 1

*Т-торговцiцiнними

з4

/л



депозитарнi 1,станови, З - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвестування, о - органiзатори торгiвлi,
Н - оцiнювачi майна, А - аудитори (аулиторськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка
особи LIи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.4.4.Iнформацiя про осiб, якi володiють не менше 20 "/" статутного капiталу юридичних ОСiб -

у.lасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 20 "/" cTaTyTHol'o каlliталу
корпоративного iнвестицiйного фонду

* Д- бir"Чних осiб, якi череЗ своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного
номера облiковоТ картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та

мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

7.4.5.Iнформацiя про юридичних осiб, у яких корпоративний фонд бере участь

*Т-rор.оuцiцiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,'Ц-Щентральнийдепозитарiй,ду-

депозитарНi установи, З - зберiгачi активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання, О - органiзатори торгiвлi,

Н - оцiнювачi майна, Д - аулитори (аулиторськi фiрми), I - iнше господарсЬке товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.4.6.Iнформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоi ради корпоративноfо
iнвестицiйного фонлу

Nl)
,зlп

Повне найменування, код за
СДРПОУ юриличноТ особи -

учасника корпоративного
iнвестичiйного tРонду

Кол за е[РПОУ юриличноi
особи або ресстрачiйний
номер облtковоi картки

платника податкiв фiзичнот
особи, щодо якоТ icHyc

пов'язанiсть*

Повне найменування
юридичноТ особи або

прiзвише, iм'я, по
батьковi фiзичноi особи,

щоло якоi icHyc
пов'язанiсть

Мiсцезнаходrкення
юридичноi особи або

паспортнi ланi
фiзичноi особи, щоло

якоТ icHyc пов'язанiсть

Частка в стаryтному
капiталi учасника

корпоративного фонлу,

l 2 J 4 5 6

Ng

з/п
Код за еДРПОУ корпоративного

фонлу

Символ
юридичноТ особи;
щодо якоi icHyc
пов'язанiсть*

Код за €ДРПОУ
юридичНоi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноТ особи,
lltоло якоТ icHye

пов'язанiсть

мiсцезнахоД)кення
юриличноТ особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанi сть

Частка в

;таryтному капiтал
юриличноТ особи,

%

l 2 J 4 5 6 "7

l
АкцlонЕрнЕ товАриство

КЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ

lнвЕстицIЙниЙ Фонд (Акс
КАПIТАЛ)), КОД ЗА СДРПОУ

4з,l24182

Jrгlr

зiп
Прiзвиrrrе, iм'я, по
батьковi голови та
членiв наглядовоi

ради корпоративного
iнвестицiйного

фонлу та членiв його
(ix) ciM'T

Ресстрачiйний
номер облiковоi
картки платника

податкiв або серiя
(за наявностi) та
номер паспорта

фiзичноi особи
(лrrя фlзичних
осiб, якi через
cBoi релiгiйнi
переконання

вiдмовляються
вiл прийняття

Символ
юридичноi

особи,
шодо якоi

icHyc
пов'язанiст

ь*

Код за
сдрпоу

юридичноТ
особи,

щодо якоi
icHyc

пов'язанiст
ь

Повне найменування юридичноi
особи, щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходлtення
юридичноТ особи, tltодо
якоi icHyc пов'язанiсть

Частка в

стаryтному
капtтал i

tIов'я:]анот
особи. %n

з5

/l



ресстрацiйного
номера облiковоi
картки платника

податкiв та
повiдомили про
це вiдповiдний
контролюючиЙ
орган i мають

вiдмiтку у
паспортi)

l 2 J 4 5 6
,7

8

l

маковецький
Валерiй

семенович
Голова

наглядовот

ради

22з26l6912 l 4з,724l82
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

(зАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
КАКС КАПIТАЛ>

0l l33, м. Киiв, пров.
Лабораторний, бул l,

секцiТ 3 та 4

l00

маковецький
Валерiй

семенович
22з26169|2 l 42080998

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"зАкритиЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

"BlKToPIAHo"

041l9, м, КиIв, вул.

.Щорогожицька, бул. I,
оф. lб 50

маковецький
Валерiй

семенович
22з26\6912 I 4044з40з

ТОВАРИСТВО З
, оБмЕжЕною

вIдповIдАльнlстю "стIм
ЕнЕрджI,

041 l9, м, Киiв. вул.

.Щорогожицька, булинок
1, поверх 9, KiMHaTa l 8

50

маковецький
Валерiй

семенович
22з26|69]'2 I 1з9з9,14,7

привАтнЕ
пIдприемство "томс"

39601, Полтавська
обл., MicTo

Кременчук, вул.
Переяславська,
булинок 55А

30

маковецький
Валерiй

семенович
22з2616912 l 40679538

ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"вАмА груп"

04l l9, м. Киiв, вуличя
,Щорогожицька, будинок

l
l00

маковецький
Валерiй

семенович
22з2616912 I 400l738l

ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"мЕгА-дЕлIкАт"

18006, Черкаська
обл., MicTo Черкаси,
бульвар Шевченка,

булинок 385

25

маковецький
Валерiй

семенович
22з26169ll2 I з l 598857

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "

БорвIрус "

69050, Запорiзька
обл., MicTo

Запорiжжя, вулиця
Космiчна, булинок

l21-"Б", офiс 25

"75

Члени ciM'T
маковецького

В.С. пов'язаностi
не мають

2 Мажуга Антон
Юрiйович

з 0576064 1 8 i 4з,724l82
{кцlонЕрнЕ товАриство

(ЗАкРИТИЙ 0l13з, м. киiв,
ПРОВ.ЛАБОРАТОР

0

36

/'л,b.z-



FIЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

кАКС КАПlТАЛ>

нии, Буд. l,
сЕкцIТ з тА 4

Мажуга Антон
Юрiйович

30576064 l 8 l 4 l l 59005
ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ
вlдповIдАльнIстю

"стАрт ФIнАнс"

0з124, MICTo киiв,
БульвАр

ВАЦЛАВА ГАВЕЛА
Будинок 4, оФIс

4з

0

Члени ciM'T
Мажуги А.Ю.
пов'язаностi не

мають

J Руммо BepoHiKa
Вололимирiвна

2411,71з2|2 l 4з124182
АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФtКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

(АКс КАПIТАЛ))

0l lз3, м. киiв,
ПРОВ.ЛАБОРАТОР

ниЙ, Буд. 1,

сЕкцIi з тА 4

0

Члени ciM'T
Руммо В.В.

пов'язаностi не
мають

* Т *рrоuцi цiнними паперами, К - компанiТ з управлiння активами, ! - I_\ентральний депозитарiй, ду -

депозитарНi установи, З - зберiгаЧi активiВ iнстиryтiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi,
Н - оцiнювачi майна, Д - аудитори (аудиторськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка

особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20%).

ОперацiТ з пов'язаними особами, що виходять за межi нормальноТ дiяльностi, за звiтний перiод не

здiйснювались.

7.5. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво ФонлУ визнас, що дiяльнiсть ФондУ пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих активiв

у нестабiЛьномУ ринковомУ середовиЩi може суттсвО змiнитись унаслiдок впливу суб'ективних
чинникiв та об'€ктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь тОЧНО

передбачити неможливо. !о таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик
лiквiдностi, Ринковий ризик включае валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.
Управлiння ризиками керiвництвом Фонду здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин виникнення

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

Основними цiлями Фонду при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзачiТ стратегiТ розвитку та ефективного функцiонування Фонду, у тому чис.lti

стосовно ризикiв, якi бере на себе Фонду своТй дiяльностi;
забезпеченНя вiдповiдностi дiяльностi Фонду вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм

нормативним документам Фонду.
Управлiння ризиками с неперервним процесом, задопомогою якого Фонд:
виявляе (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку Тх величини,
контролюс ризиковi позицiТ Фонду,
здiйснюс монiторинг рiвня ризику Фонлу.
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основними категорiяпlи ризику, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю Фонду, е насryпнi:
кредитний ризик;
ризик капiталу;

ринковий ризик;
ризик лiквiдностi;
ризик процентних ставок.

7.5.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе

виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоТ сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в

банках, облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Фонду с оцiнка

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша
доступна iнформацiя (публiчна iнформацiя, що розкривасться банками щодо звiтностi тоцо) щодо
Тх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Фонд використовус наступнi методи управлiння
кредитними ризиками:

лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною

рейтинговою шкалою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
Станом на 3 1 грулн я 2020 року у Фонду вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi, або

знецiнилися, кредити, як одержанi так i наданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави та iншi форми
забезпечення. Тому резерв пiд збитки не нараховувався.

Грошовi кошти Фонду розмiщенi в АБ <Укргазбанк> (МФО З20478), Рiшенням рейтингового
KoMiTeTy Рейтингового агентства кСтандарт-Рейтинг> було оновлено довгостроковий кредитниЙ реЙтинг
АБ кУкргазбанк> (МФО З20478) за нацiональною шкzulою на piBHi uaAA-, Банк або окремий борговиЙ
iHcTpyMeHT з рейтингом uaAA- характеризуеться дуже високою кредитоспроможнiстю порiвняно з

iншими украТнськими позич€шьниками або борговими iнструментами. PiBeHb кредитоспроможностi
чутливий до впливу несприятливих комерцiйних, фiнансових та економiчних умов. Рiшення про
оновлення кредитного рейтингу АБ <Укргазбанк> (МФО З20478) прийнято вiдповiдно до результатiв
аналiзу пiдсумкiв роботи Банку 2020 року.

7.5.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

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

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

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

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

Основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення
цiнового ризику Фонду буде використовувати ливерсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

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

ф i нансового i нструменту коливатимуться внасл iдок зм iH валютних KypciB.
Валютнi ризики Фонду виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,

номiнованими в iноземнiй валютi. Фонд у звiтному перiолi не iHBecTyBaB кошти в банкiвськi
депозити в iноземнiй валютi та в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах США.

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

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
Фонду усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фонду,
так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

€/
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7.5.3.Управлiння ризиком капiталу
Управлiння ризиком капiталу - метою Фонду у питаннях управлiння капiталом е захист

здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi для того, щоб забезпечити
прибутки учасникам та вигоди зацiкавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог
украТнського законодавства та регуJlятивних вимог НКI_IПФР, загальнодержавного регулятивного
органу в сферi цiнних паперiв та фондового ринку.

Фонд розглядас управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзацiТ

угlравлiнських рiшень, пов'язаних з оптимaulьним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Фонду. Ключовi питання та поточнi

рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела його формування, розглядаються
управлiнським персонtulом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку постановку цiлей i завдань

управлiння капiталом, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики
визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення загальноТ стратегiТ управлiння
капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюс огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiолу. При

цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можJIивi ризики. На ocHoBi отриманих
висновкiв Фонд здiйснюс регулювання капiталу шляхом з€шучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Фонд може здiйснювати

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

Управлiння капiталом Фонлу спрямовано на досягнення наступних цiлей:
зберегти спромо>ttнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало

дохiд для учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн На Послуги Фонду,

що вiдповiдають рiвню ризику;
дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi ФОнду

функrriонувати в якостi безперервного дiючого пiдприсмства.
Фонд вважа€, що загrulьна сума капiта_[у, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi кагliталу,

вiдображеного в балансi.
Розмiр власIlого капiталу Фонду на дату фiнансовоi звiтностi
Зареестрований капiтал
неоплачений капiтал
Нерозподiлений прибуток

9| 62| тис. грн.:
l37 000 тис. грн.

(128 8З8) тис. грн.
83 459 тис. грн.

Фонд повинен виконувати певнi вимоги до капiталу, якi висуваються до нього зовнiшнtми
органiзацiями. Згiдно з украiнським законодавством чистi активи акцiонерного товариства не

повиннi бути менше за суму його заресстрованого статутного капiталу.
Вiдповiдно до украТнського законодавства розмiр активiв iнвестицiйного фо"ду повине}l

в iдпов iдати м i н i мальному обсягу активiв i нституту спiльного iнвестування,
Мiнiмальний розмiр статутного капiталу корпоративного фонлу становить 1250 мiнiмальних

заробiтних плат у мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрачiТ фонду як юридичноТ
особи. Фонд було заресстровано як юридичну особу 2З,01.2020 року. Станом на2З,0'7.2020 року розмiр
мiнiмальноТ заробiтноТ плати становив 4'l2З,00 грн. Тобто мiнiмальний розмiр статутного капiталу мае

становить не менше 5 903 750,00 грн. Станом наЗ1 грулня2020 року розмiр статутного капiталу Фонду
становив 137 000 000,00 грн., що вiдповiдае встановленим нормам.

7.5.4.Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз

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

фiнансового активу.
Основними цiлями управлiння ризиком лiквiдностi е упередження дефiциту лiквiдних коштiв д.llя

виконання грошових зобов'язань у повному обсязi та в установленi строки, здiйснення невiдкладних
заходiв щодо мiнiмiзацiТ негативних наслiдкiв прояву ризику лiквiдностi.

Фонд здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноiлiквiдностi. Фонд аналiзуе ТеРмiни
платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також
прогнознi потоки грошових коштiв вiд операчiйноТ дiяльностi.

Iнформаuiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду у розрiзi cTpoKiB
ПОГаШеННЯ: Тuс, ,zpH,
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pik, tцо закiнчився
3 l грудня 2020

року
/{о l мiсяця Вiдlдо3мiсяцiв вiд 3 мiсяцiв до l

року
Всього

Торговельна та
iнtла кредиторська
заборгованiсть

32 эz

llоточна
кредиторська
заборгованiсть
lншi поточнi
зобов'язання
Всього з2 з2

7.5.5. Ризик процентних ставок та валютний ризик
Ризик процентних ставок - це ризик збиткiв, який виникае в результатi несприятливих змiн

процентних ставок (кривих доходностi) фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi придбаються в активи.
Фонд не облiковуе активи, розмiщених у боргових фiнансових iHcTpyMeHTax з вiдсотковою ставкою.
Валюmнuй ршuк
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим

iHcTpyMeHToM коливатиметься внаслiдок змiн у вzIJlютних курсах.
Валютнi ризики у Фонлу можуть виникати у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,

номiнованими в iноземнiй валютi.
CTatloM на 3 l грулн я 2020 року Фонл не мас банкiвських депозитiв, фiнансових активiв i зобов'язань.

номiнованих в iноэемних ваJIютах.

7.б. Подii пiсля дати Балансу
Керiвничтво Фонду вважас що не iснувало

розкривати в даних Примiтках.

Голова НаглядовоI рали

'l грулня 2020року, якi необхiдно

Маковецький В. С.

40

{6



довIдкА
про пов'язаних осiб корпоративного iнвестицiйного фонду

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВВРСИФIКОВАНИЙ ВЕНtIУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ШВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (АКС КАПIТАЛ)>

(повне найменування корпоративного iнвестицiйного фонлу)

Iнформацiя
про учасникiв та голову наглядовоТ ради корпоративного iнвестицiйного фонду

- Д- Oir*,-o осiб, якi через своТ релiгiйнi переконанrtя вiдмовилися вiд прийняття ресстрачiйного номера облiковоТ картки платника
податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, fzвначаються серiя (за наявностi) та номер
паспорта,
** Розрахунок вiдсотка здiйснюсться вiдносно акчiй корпоративного фонлу, шо перебувають в обiry,

Iнформацiя
про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що становить не

менше 20 "/" статутного капiталу корпоративного iнвестицiЙного фонду

Група м
з/п

Повttе найменування
юриличноi особи -

учасника чи прiзвиutе,
iм'я, по батьковi
фiзичноТ особи -

учасника, голови
наглядовоi ради
корпоративного

iнвестицiйного фонду

Код за СДРПОУ
юридичноj особи -

учасника або
ресстрачiйний номер

облiковоТ картки платника
податкiв фiзичноТ особи -

учасника, голови
наглядовоi ради

коDпоDативного фондч *

Мiсцезнаходхtення юридичноi
особи чи паспортнi ланi фiзичноТ

особи, щодо якоТ подасться
iнформаuiя

Частка в

стат}тному
капiталi

корпоративногс
фонду,7о**

Налеlltнiсть фiзичноi особи -

учасника до суб'сктiв,
визначених статтею

3 Закону Украiни кПро
запобiгання корупuiТ>,

та./або частка дерil(авноТ чи
комунальноТ власностi у

юриличнiй особi - учаснику

l 2 J 4 5 6 7

А учасltlrки -

фiзичнi особи

1
маковецький

Валерiй Семецович
22з2616912 паспорт cepii СО N9 666685,

виданий оболонським Ру Гу
МВС УкраТни в м. Кисвi

l4.06.2006p

100 не належить

Б Учасники -

юридичнi особи

в голова наглядовоi
ради

маковецький
Валерiй Семенович

22з26169l.2 паспорт cepii СО N9 666685,
виданий оболонським Ру Гу

МВС УкраТни в м. Кисвi
l4.06.2006p

l00 не належить

Усього:
l00

м
з/гt

Прtзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноТ
особи - учасника
корпоративного

фонду, членiв Тi

сiм'i та iнших
пов'язаних осiб

Ресстраui йний
номер облiковоТ
картки платника

податкiв фiзичноi
особи - учасника
корпоративного

фонду, членiв iT

ciM'T та iнших
пов'язаних осiб*

Символ
юридично
i особи,

щодо якоI
icHyc

пов'язанiс
ть* *

Код за
сдрпоу
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанi сть

Повне найменування юридичноТ
особи. шодо якоТ icHyc пов'язанiсть

м iсцезнаход.rкення
iоридичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

Частка в

стаD.rному
капiтапi

пов'язаноj
особи. 7о

{r



l 2 _) 4 5 6 7 8

l маковеuький
Валерiй

семенович
22з26169]'2

l 4з,724l82
АкцlонЕрнЕ товАриство

КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

lнвЕстицlЙниЙ оонд какс
кАП|тАЛ))

01 l33, м. Киiв, пров.
Лабораторний. бул

1, секцiТ 3 та 4

l00

маковецький
Валерiй

семенович
22з26169].2 I 4044з40з

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю "cTl м
ЕнЕрджl"

04l l9, м. Киiв, вул.

!орогожицька,
булинок l, поверх 9,

KiMHaTa l8

50

маковецький
Валерiй

семенович
22з26169|2 I lз9з9,747

привАтнЕ п|дпри€мство
"томс"

3960l, Полтавська
обл., MicTo

Кременчук, вул,
Переяславська,
булинок 55А

30

маковецький
Валерiй

семенович 22з2616912 I 406,795з8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю "вАмА
груп"

04l l9, м. Киiв,
вулиця

flорогожицька,
булинок l

l00

маковецький
Валерiй

семенович
22з26|6912 I 40017381

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльн|стю "мЕгА-

дЕлlкАт"

l 8006, Черкаська
обл., MicTo Черкаси.
бульвар Шевченка,

булинок 385

25

маковецький
Валерiй

семенович
22326l6912 l 3 l 598857

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю " Борвlрус

69050, Запорiзька
обл., MicTo

Запорiжжя, вулиlIя
Космiчна, булиноrt

l2l-"Б", офiс 25

15

маковецький
Валерiй

семенович
22з26l6912 I 4044з40з

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповIдАльнlстю "стl м
ЕнЕрджl"

04l l9, м. Киiв, вул.

дорогожицька,
булинок 1, поверх 9,
. KiMHaTa l8

50

Члени сiм'i
маковецького

В.С.пов'язаност
i не мають

- ДлфLrr,ч*lх осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття ресстрачiйного номсра облiковоi картки платника
податкiв, повiлопtили про че вiлповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, заз}lачаються серiя (за HаяBHocTi) та номер
паспOрта,
*tТ-торговuiцiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,.Щ-IJентрмьнийлепозитарiй,!У-депозитарнiустанови,З-зберiгачr
активiвiнс,t,иrутiвспiльногоiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аудитори(аулиторськirРiрми),l-iнше
господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 О/о).

Iнформацiя
про пов'яза}lих юридичних осiб, у яких беруть участь учасники - юридичнi особи, якi володiють часткою,

що становить не менше 20 О/о статутного капiталу корпоративного iнвестицiЙного фонду

N!]
,зlп

Повн€ найменування, код
за СffРПОУ учасника

корпоративного
iнвестицiйного фонду

Символ юридичноi
особи, шодо якоI

icHye пов'язанiсть*

Код за СДРПОУ
юридичноi особи,

tltодо якоТ icHyc
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноТ особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

м iсцезнаходжен ня
ориличноi особи, щодс
якоТ icHyc пов'язанiсть

Частка в

стат}тному
капiталi. 7о

l 2 J 4 5 6 1

/8



-Т-.орr"rц,Пiннимипаперами"К-компанijзуправлiнняактивами.!-L{ентральнийлепозитарiГл,r{У-депозитарнiустанови,З-зберiгачi
активiв ittст,иryтiвспiльного iнвесT вання, О-оргаttiзаториторгiвлi, Н-оцirrювачi майна,А- аулитори(аули,горськi фiрми), I - iншlе
господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею ооiб у ньому не менurе 20 О%).

Iнформацiя
про осiб, якi володiють не менше20 Оh статутного капiталу юридичних осiб - учасникiв, якi

володiють часткок), що становить не менше 20 О/о статутного капiталу корпоративного
iнвестицiйного фонду

- Д", ф,зlt""^ осiб, яцi через своТрелiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоi картки платника
податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiлмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер
паспорта,

Iнформачiя
про юридичних осiб, у яких корпоративний фонд бере участь

-Т--р"-{*iннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,!-Щентра.пьнийдепозитарiй,fiУ-лепозитарнiустанови,З-зберiгачi

активiвiнстиryтiвспiльногоiнвесryвання,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аудитори(аулиторськitРiрми),I-iнше
господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 7о).

Iнформацiя
про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоi ради корпоративного iнвестицiЙного

фонду

м
з/п

Повне найменування, код за
СДРПОУ юридичllоi' особи -

),часника корпоративного
iнвестичiйного (lонлу

Код за СДРПОУ юридичноi
особи або ресстрачiйний
нопtер облiковоi картки

платника податкiв фiзичноТ
особи, щодо якоi icHyc

пов'язанiсть*

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноТ особи,

щодо якоi icHyc
пов'язанiсть

м iсцезнаходlсен ня
юриличноТ особи або

паспортнi данi
фiзичноi особи, щоло
якоi icHye пов'язанiсть

Частка в стат}тному
капiталi учасника

корпоративного фонлу,
о//о

l 2 J 4 5 6

Nll
з/п

Код за СДРПОУ корпоративного
фонду

Символ
юридичноi особи,
шодо якоi icHyc
пов'язанiсть*

Код за еДРПОУ
юридичноi особи,
щоло якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юриличноТ особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

м iсцезнаходrtення
юридичноi особи,
щоло якоТ icHyc

пов'язанiсть

Частка в

стат}тному
капiталi юридично]

особи, 0/о

l 2 J 4 5 6 7

1

АКЦlОНЕРНЕ ТОI]АРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (АКС
КАПIТАЛ)), КОД ЗА СДРПОУ

4з724l82

Nc
з/п

Прiзвище, iм'я, по
батьковi голови та
членiв. наглядовот

ради корпоративног0
iнвестицiйного

фонду та членiв його
(jх) ciM'T

Ресстрачiйний
номер облiковоi
картки платника

податкiв або
серiя (за

HaяBHocTi) та
номер паспорта

фiзичноТ особи
(лля фiзичних
осiб, якi через

Символ
юридичноi

особи,
щодо якоi

icHyc
пов'язанiст

ь+

Код за
сдрпоу

юридичноТ
особи,

щодо якоТ

icHyc
пов'язанiст

ь

Повне найменування юридичноТ
особи, щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаход)ttен ня

юридичноТ особи, цодо
якоТ icHyc пов'язанiсть

Частка в

)тат)тному
капiталr

пов'язаноi
особи, 7о

ь/



своi релiгiйнi
переконання

вiдмовляються
вiд прийняття

ресстрацiйного
номера облiковоi
картки платllика

податкiв та
повiломили про
це вiдповiдний
ко}lтролюючий
орган i мають

вiдмiтку у
паспортi)

l 2 J 4 5 6 7 8

l

маковецький
Валерiй

семенович
Голова

наглядовоi
ради

22з26\6912 i 4з,724182
АкцlонЕрнЕ товАриство

к3АКРИТИЙ

Н ЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВН ИЙ

lнвЕстицlЙниЙ оонд ппкс
кАпlтАЛD

0l l33, м. КиТв, пров.
Лабораторний, бул l,

секцii 3 та 4

l00

маковецький
Валерiй

семенович
22з2616912 I 42080998

АкцlонЕрнЕ товАриство
"зАкритиЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

ВЕНЧУРН ИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ

lнвЕстицlЙниЙ оонд
"BlKToPlAHo"

041 19, м. Киiв, вул.

.Щорогожичька, бул. l,
оф. 16

50

маковецький
Валерiй

семенович
22з2616912 l 4044з40з

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю "стlм
ЕнЕрджl"

04l l9, м. Киiв, вул.

Щорогожиltька. будинtlк
l, поверх 9, KiMHaTa l8

50

маковецький
Валерiй

семенович
22з26169|2 I 1з9з9747

привАтнЕ пlдпри€мство
"томс"

з960l, Полтавська
обл., MicTo

Кременчук, вул.
Переяславська,
булинок 55А

30

маковецький
Валерiй

семенович
22з26169|2 I 406795з8

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю "вАмА
груп"

04l l9, м, Киiв, вуличя
Щорогожицька, будинок

l
l00

маковецький
Валерiй

семенович
22з26\6912 I 4001738l

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАл ьнlстю "мЕгА-

дЕлIкАт"

18006, Черкаська
обл., MicTo Черкаси,
бульвар Шевченка,

бул.инок З85

25

маковецький
Валерiй

семенович
22з26169\2 I 3 1 598857

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльнlстю "

Борвlрус "

69050, Запорiзька
обл,, MicTo

Запорiжжя, вулиця
Космiчна, булинок

l2l-"Б", офiс 25

15

Члени ciM'T
маковецького

в.с.
пов'язаностi не

мають

fu



2 Мажуга Антон
K)pi йович

30576064 l 8 t 4з724l82
АкцlонЕрнЕ товАриство

к3АКРИТИЙ

Н ЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

lнвЕстицlЙниЙ оонд клкс
кАпlТАлD

оllзз, м. киТв,
П РОВ.ЛАБОРАТОРН И

й, ьуд. 1, сЕкцl'[з тА
4

0

Мажуга Антон
Юрiйович

з0576064 1 8 l 4 l l 59005
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

вlдповlдАльн lстю "стАрт
ФlнАнс"

озt24, MlcTo ки'iв,
БУЛЬВАР ВАЦЛАВА

гАвЕлА, Будинок 4,

оФlс 4з

0

Члени ciM'T
Мажуги А,Ю.
пов'язаностi не

мають

J Руммо
BepoHiKa

3олодимирiвна

247 17 1з212 l 4з,724i82
АкцlонЕрнЕ товАриство

к3АКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ

ВЕНЧУРН ИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

lнвЕстицlЙниЙ оонд клкс
кАпlтАЛ))

о113з, м. ки'|'в,

П РОВ.ЛАБОРАТОРНИ
й, ьчд. 1, сЕкцl'[з тА

4

0

Члени ciM'T
Руммо В.В.

пов'язаностi не
мають

7z



АУДИТОРС ЬКА ПАЛАТА УКРАТНИ
орган аудиторського самоврядування

вул, Велика Житомирська, 33, м, КиТв, 01601
Адреса для листування, вул CTpiTeHcbKa, 10, оф 4З4, м Киiв, 04053

Тел,/факс (044) 27 S -59-7B, 279,59-80
E-maiL iпfо(Фарч,соm,ча
http // wwr4l.apu.com ua
Код еfiРПОУ 00049972

25.() 1 ,202I
lla Л!, 277

()l -03-4l(r
2L()l .2()2l

,l,()lt <Ауl{ито l,съкл ФIрмА
(IМОНА-АУДИТ))

lryll, l lирtll,сlllа, бу/t. 2lЗ"l , м.l{иТlз, 0l 0З()

t l t ФормАцt ЙнА l(()BIltKA
,l,()I]лрис,l,t]() З ()ljМt,Ж] jlt()IO l]Ii ц I()l]ll цJII)I-IIс,1,Iо

кДУ/(и,l,()l,сI)кд q)II)мд (Iмоt{д-АУ/(И'Г)) (Ko:t с/{рIIоу 23500277)
tiI(JIiочсIIО /{о Рссс,гРу ауllи,l,Орiв ,га суб'ск,l,iВ ауllи,l,орСькоТ 2цiяJtLLIос,гi (lloMcp
pc(]c,l?alIiT 079l, 7ца,t,а рссс,граIli,i 24.10.20ll] р,), який lre/lc Ауllи,t.орська lImla,l.a
Украillи rli:tttotзi/{trO до t]им()l, ЗакtllIу УкраТllи Kl lpo аудит фiIIаllсовоТ зtli.t.ttос.гi
,l,a ауl(и,|,()рсl,ку liiя.ltt,ltic,t,t,> tiilt 2|.12.20l7 р. Nl 225ti-VIli (зi змirrами).

I} i;loMtlc,r,i rlpo 't'Оi}АРИС'l'I}О З ОБМljЖljl I()I()
I]U ll I()l]lllAJlI)I lI(]'I'l() ((дУliИ'I'ОРСI)КА ФII'МА (IMOI IА-АУ/lИ'l')
titlccclli /{() ,l,акиХ 

роз7цi;lirl I)cc:c,1,1ry ауl{И,l,орi]] ,га cyб'cK,r,ill ауllи,l.орськOТ
/(iя.llьltос,l,i:

<Суб' t:к,r,и ayi lи,г()рсl,коТ 2 1iязt 1,1 ttlc.t,i> ;

<()уб'ск,r,и ауltи,l,орсl,кtli' 2цiя.ltьtt<lс,t,i, яt<i MaI(),l,L llpai]o lIроl]о/lи,ги
t)бо t]' lt:зкtltlи й ау/(и l, (l i l r al tcclrlcli' зtзi.r.t roc,l,i > ;

<<()уб'ск,t,и а}l(и,l,орсIlкоТ 71iязtbtttlc,t,i, якi MaI(),1,I) llpat]O IIр()l]о/tи,l.LI
tlбсltl'я:зкtltlий ayl{14,1, фitiartcorloi' зlli,i,rrсlс,гi lli7цilрисмс,t,в, IIto с.l,аIIоl}JIя,J.ь
cyct ti.llьttий i l rгcpcc>.

l)ccc,t,p ayi(и,l]opiIl,t,a суб'ск,гiв ауi{и,горськоТ /(iя.lr1,1lос,гi с
()ltpиJlI()lllIIOC'l'IlC}I i rli2ц,гримус,l,ься l} ак,гушILII()му c.t.aiti у мсрсжi
rlсб-с,горilrrli Ауltи,гсlрськот IIаJIа,I.и Украillи :ta

лч
Bilt

rtуб,lti.Itlим,
Ilt,l,cpllc,t, lla
IIОСИJIаIIIIЯМ

httlls:l/ivln 
'v.trpш.сcllr,r.!rýl]*.Q_! 
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м, КиТв, 01601
Адреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф, 4З4, м, КиТв, О4053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59tS0
E_mail: info@apu.com. ua
http:// www.apu. com. ua
Код е,[РПОУ 00049972

z5.01.202l лъ
вiд 22.M.2a2l

01_03-4/9
лъ 278

Аули,гору
Герасименко О.А.

IНФOРМАЦIЙНА ДОВIДКА

CeKpeTapiaT Аудиторськоi паJIати УкраiЪи .на Ваш запит повiдомляс
наступне.

Вiдомостi про аудитора ГерасимеЕко олену Анатолiiвну включенi до
роздiлу <Аулитори>> Реестру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi, rцо
ведеться вiдповiлно до вимог Закону Украiни <про аудит фiнаrrсовоi звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2l.|2.2017 Jю 2258_VIII (зi змiнами).

Номер реестрацiТ у Реесз:рi 102567, дата включення у Реестр з 1 . 1 0.201 8.
Реестр с публiчним, оприлюднюеться i пiдтримуеться в актуаJIьнсму cTaHi

у мережi IHTepHeT на осhiцiйному вебсайтi Аулиторськот палати Украiни за
посиланням;

!овiдка видана для подашня за мiсцем вимоги.

Уповноважена особа АIrУ -
Нача;lьник вiддiлу ресстрацii Терещенко С.М.

Вик. Погребна Л,Я. (044) 279-59-78

Z/

hljps;/www.apu.gp_rn.ual201 8/l 0/01/реестр-а}zдиторiв-та-счбектiв-ауди.тор/,



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАIНИ
орган аудиторського самоврядування

_ вул. Велика Житомирська, 3З, м. Киiв, 01601
fupeca для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф. 434, ;. КиТв, 04053

Тел./факс {044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
http:// www apu.com ua
Код еfiРПОУ 00049972

25.01.202I
л'! 278

0I -03-4/7
22.01.2(r2|

лъ
вiл

Аули"l,tlру
Вели.lко о.В.

IНФOРМАЦIЙНД ДОВIДКА

Секретарiа,Г Аудиторськоi палатИ УкраТни на Ваш запит повiдом.llяс
нас,гупне.

вiдомос,гi про аудитора Величко Ольгу Володимирiвну включенi до
РОЗДillУ <АУДИТОРИ> РеССТРУ аУдиторiв та суб'сктiв uуоrrпрЁr*оi дiоп"ностi, щове/(еться tзiлгtовiдrrо /-io вимог Закоtлу Украi'ни пПро ЬУо", фiнансовоТ звiтностi
1,а аудиторську дiяльlliсть> вiд 21,12.2017 лl'q 2258-VIII (зi змiнами).

Номер ресстрацii у PeccTpi l00092, лата вклIочення у Ге..r| 08.I0.20l8,
рес:стр с пуб-тti,lним, оприjlюдlIюеться i пiдтримуеться в актуальному с,ганi

у мережi IHTepHeT на офiцiйпому вебсайтi Аулиторськоi палати Укратни за
посиланням:

hшрrlАцu:у-ар_Ll,sg!Lrd?оLш_O 
:аУДgТаd,

/_{овiдка видана для подання за мiсцем вимоги,

YlloBHoBaжe}Ia особа АПУ -
Нача.llьllик вiддiлу ресстрацii та Терещенко С.М.

[,}ик, Гlоr,ребна Jl Я (044) ?-'7g-5g"18
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