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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

{умка
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВд

кЗАКРитиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпордтивний
IНВЕСтИЦIЙНиЙ ФонД (ФдРМ IHBECT) (код е.ЩрПоУ 43364068), активи якого
перебУвають в уlтравлiннi Товариства з обмежеЕою вiдповiда_пьнiстю (КОМПДНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), (надалi _ Фонд,
або Товариство) яка включае Ба-панс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31. l2.2ol9 року,
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за
ПРЯМиМ методом), Звiт про власниЙ капiтал за перiод з22,11.2019 року по З|.|2.2019 року,
lцо закiнчився зt}значеною датою, та Примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕрСиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний оонд
(ФАРМ IHBECT)), активи якого перебуваrоть в управлiннi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кКоМПАНIЯ З УПРдВЛIННJI дкТИВдМИ (ПРо кдПIТдЛ ЕССЕт
МЕНЕДЖМЕНТ), що дода€ться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих аспектах
фiнансовий стан Товариства станом на 3l грудня 2019 року, його фiнансовi результати i
грошовi потоки за перiод з22.11.2019 року по З|.|2.2019 року, що закiнчився зiвначеною
датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 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 кМiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг), видання 201'6 - 20l7 poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аулиторськоi паJIати УкраТни Jф 361 вiд 08.0б.2018 року, для
застосування до завдань, виконання яких буде здiйснюватися пiсля 0l липня 2018 року та

l



У вiлповiдностi до рiшень Нацiона_пьноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку, в
тому числi кВимог до аудиторського висновку, Lцо подаеться до НацiональноТ KoMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку при розкритгi iнформацii про результати дiяльностi
iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанiТ з управлiння активами)), що затвердженi Рiшенням НацiональноI KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку Украiни }{b 991 вiд 1 1.06.2013 року.

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

Ми с незалежними по вiдношеннtо до АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КЗАКРИТИЙ ttЕдивЕрсиФlков Алlии ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ФАРМ IHBECT), активи якого перебувають в управлiннi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПдНIЯ З УПРдВЛIННJI дкТИВдМИ
(ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а
також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод, Цi
питання розглядirлись у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та
враховувались при формуваннi думки щодо неТ, при цьому ми не висловлю€мо окремоi
думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiдно
повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонi}л несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя

е iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiона-lIьноТ KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку за 2019 piK, 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 iнформацiТ.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить
суттсве викривлення.

Я*що на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye сутт€ве
викривлення цiсi iншоi iнформаuii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Ми можемо зЕвначити про адекватнiсть системи бухга_птерського облiку, процедур
внутрiшнього аудиту, внугрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в
Товариствi.

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

що Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В
результатi нестабiльноi ситуацiТ в YKpaiHi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться
ризиками. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутне дiяльностi Товариства на
даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не
мiстить коригувань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони булуть
вiлображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булуть iлентифiкованi i зможуть бути
оцiненi.

в роздiлi



Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонЕrл Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i
ЛОСТОВiРне поДання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему
ВНУтрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персона-п несе вiдповiдальнiсть
за оцiнку здатностi Т'овариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
роЗкриВаючи, за необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та
використовуючи принцип припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плану€
лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мас iнших реzlльних irльтернатив
цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдаrrьнiсть за нагляд за
процесом складання фiнансовоi звiтностi Товариства.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Метою нашого аудиту е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова

звiтнiсть у чiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
випуск звiту аулитора, що мiстить нашу д}мку.

Обrрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гаранту€, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди iдентифiкуе суттсве викривлення, якщо
таке icHye.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттевими, якщо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, як обгрунтовано
очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне
судження та дотримусмось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.

KpiM того, ми:

' iдентифiкусмо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури
щодо таких ризикiв, а також отримуемо аулиторськi док€lзи, що е достатнiми та
прийнятними для забезпечення пiдстав для висловлення нашоi думки. Ризик невиявлення
суттевих викривлень внаслiдок шахрайства е вищим, нiж ризик невиявлення сутт€вого
викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку,
навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;

, отриму€мо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка мае значення для
ауДиту, З метою розробки аудиторських процедур, якi е прийнятними за даних обставин,
але не з метою висловлення др{ки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю
Товариства;

, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть
облiкових оцiнок i пов'язаних з ними розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським
персонЕrлом;

о доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських докaвiв, робимо висновок про те, чи icHyc суттева
невизначенiсть щодо подiй або уtиов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть



Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування такоi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в сво€му звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якrцо TaKi

розкриття iнформаuii с ненаJIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
rруI{туються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM
майбутнi подii або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.

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

розкриттяМи iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу Ti складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображе}Iня.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаuiЮ ПРО

заtlланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи
буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аУДитУ.

Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твеРдЖеННЯ,

що ми виконuши вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо iM про Bci

стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на

нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних ЗаХОДiв.

II. Звiт щодо вимог iшших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вi:,нчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ
ФОНД (ФДРМ IHBECT)), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЬНIСТЮ (КОМПДНIЯ З УПРДВЛIННЯ
дкТИВдМИ (ПРО КДПIТДЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТD, наведенi в Таблицi 1.

Таблиця 1

J\ъ

п/п
показнlrк Значення

1 Повне найменування Фонду

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(ФАРМ IHBECT)

2
Iдентифiкацiйний код
юридичноi особи

43364068

J квЕд-20l0
64.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти
(основний).

-+

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

Номер запису в единому державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв 1 071 102

0000 045158;
,Щата проведення державноi peccTparrii 22.1 1.2019 року

i Тип, вид та клас Фонду Закритий, недиверсифiкований, венчурний

6
,Щата та номер свiдоцтва про
внесення iнвестицiйного фонду
ло еЩРIСI

Свiдоцтво }ф 00825

.Щата внесення вiдомостей про ICI до СДРIСI
20.12.20l9 року

7 Код за СДРIСI l з300825

8 Строк дiяльностi 20 poKiB з дня внесення вiдомостей до СДРIСI

9
Мiсцезнаходження юридичноi
особи

04070, MicTo Киiв, Подiльський район, вулиця Боричiв
TiK, будинок 35А
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Регламент Товариства _ та Iнвестицiйна д"I1uрllч АКЦ9_Т_Е_Р_Т919

ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ ВЕНЧУРНИИ
корпордтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд (ФАрм IHBECT) затвердженi

Наглядовою Радою Товариства (Протокол Ns 2 вiд 26.11,2019 року).

НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ
ФОНД (ФДРМ IHBECT) створеЕа вiдповiдно до Рiшення Зборiв Учасникiв
ДКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ , НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРДТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (ФАРМ IHBECT)
(Протокол Ns 1 вiд 18.11.2019 року).

Головою Наглядовоi Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИИ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстиЦtЙниЙ
Фонд кФдРм IHBECT) обрано Лисицького Андрiя Георгiйовича (Протокол Ns 1

засiдання Нагляловоi рали вiд 18,1 1.2019 року).
Управлiння активами АкцIонЕрного товАриствА кЗАКРИТИИ

НЕДИВЕЁСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФонД кФдРМ IHBECT> здiйснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
ккомпднIя з упрдВЛIННЯ дКТИВДМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)
(кол за СДРПОУ 31641656)

,Що го в ip про упр авФ"" акти вами АКЦIО НЕlЧ9Г 9 LO _В_+_I 
ИС]Р1 ýlТ_|_g:К

нЕдивЕрсиФIков лний вЕнчурний корПоРАТИВНИй IНВЕСТИЦIИНИИ
ФоНД (ФдРМ IHBECT) Ns 26111-2019 вiд26.11.2019 року, укладений з ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ
(про кдпIтдл ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ). Щоговiр затверджениЙ Зборами Учасникiв
ДКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ.. НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРДТИВНИЙ IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД (ФАРМ IHBECT)
(Протокол N,r 2 вiд 26.11.2019 рок1,).

OcHoBlti вiдомостi про ТОВАРИСТВО З

вIдtIовlддлыIIстIо компднIя з упрдвлIння дктиRАми (про
КАПIТАJI ЕССЕ'Г МЕНЕДЖМЕНТ) наведеtti в f'аблицi 2.

оБмЕ)ItЕною

Таблиця 2

лъ
п/п

I-I оказrlIrк l}начення

1 Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ КПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

2 Код за СДРПОУ 3764 1 656

l,

Виписка з единого державного

реестру юридичних осiб та

фiзичних осiб-пiдприсмцiв;
дата та номер запису в С.ЩР

юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприсмцiв

.Щата та номер запису в Сдиному державному
peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприемцiв: 19.05.2011 року Nч 1068 102 0000
02791'6

4 Мiсцезнаходження 03150, м. Киiв, вулиця .Щiлова, будинок 2Б

l,
l

OcHoBHi види дiяльностi за
квЕд-2010

64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти;
66.1 1 Управлiння фiнансовими ринками;
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi

фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення;
66.30 Управлiння фондами



6 JIiцензii

Лiцензiя cepiT АЕ Ns 185446, видана Нацiональною
комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку дiяльностi з управлiння активами
iнституuiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння
активами). Строк дii лiцензii: 18.08.20l 1 р.
18.08.2016 р.;
,Щата видачi лiцензii: 20.02.2013 року;
Лiцензiя N9 740, видана Нацiональною комiсiею з

цiнних паперiв та фондового ринку - |2,07.20l'6

року, строк дii лiцензii з l9.08.2016 року
необмежений, на провадження професiйноi
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB
(дiяльностi з управлiння активами);

] Керiвгtик N4едвiдь Олена Мико-цаТвна

Заресстрований (пайовий) капiтал

!ля облiку статутного капiталу Товариство використовус рахунок бухгалтерського
облiку 401 <Статутний капiтал>.

У Товариства станом на 31 грудЕя 2019 року, заресстрований статутний капiтал
становить 5 400 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста тисяч) гривень, подiлений на 5 400,00
(п'ять тисяч чотириста) штук акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 гривня. Станом на
31.12.2019 року розмiшено та повнiстю сплачено 5 400 акцiй загальною номiнальною
вартiстю 5 400 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста тисяч) грн. Розмiр початкового
статутного капiта_гrу Товариства складае 5 400 000 (п'ять мiльйонiв чотириста тисяч)
гривень, який подiлено на 5 400 штук акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 гривня за 1

акцiю.
Установчими зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 11+ЧЦ]Чg

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ
ФОНД кФАРМ IHBECT> (Протокол Зборiв Засновника Jф 1 вiд 18.10.2019 року) було
затверджено рiшення про_ створення АКЦIОНЕРНОГО ТОВАР1,1СТВА_11+ý|g]Цg
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ
ФОНД (ФАРМ IHBECT) iз початковим статутним капiталом в 5 400 000 (п'ять мiльйонiв
чотириста тисяч) гривень та затверджено Проект Статуту Товариства.

Вiдповiдно до Проекту Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi
Товариства створюсться початковий статутний капiтал у розмiрi 5 400 000 (п'ять
мiльйонiв чотириста тисяч) гривень, який подiлено на 5 400 штук акцiй номiна-ltьною
вартiстю l 000,00 гривня за 1 акцiю.

Свiдоцтво про реестрацiю випуску актiй видано АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТRУ
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦЙНИЙ ФОНД (ФАРМ IHBECT) Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та

фондового ринку, що засвiдчу€ випуск акцiй на загЕ}льну суму 5 400 000,00 (п'ять
мiльйонiв чотириста тисяч) гривень 00 копiйок, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. за l
акцiю; простих iменних акцiй 5 400 штук; форма iснування акцiй - безлокументарна.

Ресстраuiйний Jф 002046 ; дата реестр ацii 20.1,2.20 1 9 року.
Засновники набувають акцii шляхом закритого (приватного) розмiщення.
Засновниками Товариства е особи, iнформачiя про яких наведена в Таблицi 3.



Таблиця 3

лi
п/rl

засrrовншки
Товарисr-ва

.Щаrli про
засновrrикiв

Загальна сума
внеску (гр*r.)

кiлькiсть
акцili
(rll,г.)

LIacTKa в
cTa,I.).1,IIoNt

у кашir,алi
(оl,\

1

Лисицький Анлрiй
Георгiйович

е фiзичною особою
за законодавством

Украiни;
ресстрачiйний номер

облiковоi картки
платника податкiв

24524089 1 0

2 ]00 000.00 2 700 50,00

2
михайличенко

оксана
Анатолiтвна

С фiзичною особою
за законодавством

УкраiЪи;
ресстрацiйний номер

облiковоi картки
платника податкiв

26928l,2107

700 000,00 2 ]00 50.00

ВСЬоГо: 5 400 000,00 5 400 100,00

Iнформачiя про сплату
капiталу Товариства наведена

BHecKiB грошовими коштами Засновниками до статутного
в Таблицi 4.

Таблиrtя 4

Засновlrикп Товариства Щат,а банкiвськоi влlпlлски; }rcTaIIoBa банку
олер}riувача

Сума (грн.)

Лисицький Андрiй
Георгiйович

реестрачiйний номер
облiковоТ картки платника

податкiв 2452408910

Виписка по особовому рахунку
Jф UA5 8 3 80269000002600605 6247 988

вiд 15.11.2019року;
АТ (КБ (ПРИВАТБАНк>,

код СДРПОУ 14360570, МФО 38Q?ý9

2 700 000,00

михайличенко оксана
Анатолiiвна

реестрацiйний номер
облiковоТ картки платника

податкiв 269281,2|07

Виписка по особовому рахунку
]ф UA5 8з 80269000002600605 624798 8

вiд 15.11.2019 року;
АТ (кБ кПРИВАТБАнк),

код СДРПОУ 14360570, МФО З80269

2 700 000,00

ВСЬоГо: 5 400 000,00

Згiдно наведених даних, Засновники Товариства до дати державноi реестрацii зробив
внесок 100% вiл розмiру свого вкладу у виглядi грошових коштiв на рахунок, що бУв

вiдкритий в АТ кКБ (ПРИВАТБАНК), код СДРПОУ 14З60570, МФО З80269.

Зборами Учасникiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕЪсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ
ФОНД кФАРМ IHBECT) (Протокол Jф 1 вiд 18.11.20t9 року) було затверджено рiшення
про результати приватного розмiщення акцiй Товариства серед засновникiв
корпоративного iнвестицiйного фонду та Затверджено Статут Товариства.



HадаTyсклаДанняаyДиTopськoгoBиснoBкyнасryпнаiнфopy:цiя:
Загальним, Зборu*r"Учасникiв ДКЦIОнЕрного товдрисТВд (Здкритии

нЕдивЕрсиФIковАниЙ ввнчурнйГ корпорАтивний IнвЕстицtйний
ФонД (ФдРМ IHBECT) (Протокол Ns З вiд 20.01.2020 року) було затверджено рiшення

1rро збiльшення СтатутногЬ капiталу Товариства на 50 000 000,00 грн, шляхом

додаткового випуску з метою .rrrrru"o.o iнвестування 50 000 штук простих iменних акцiй

номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. за одну акцiю, на загаJIьну суму по номiнальнiй 50

000 000,00 грн.
Були затверлженi змiни до Статуту Товариства. Вiдповiдно до новоТ редакцii

СтатутУ ТоваристЪа ДЛЯ забезпеченrr" дi"п""о"r1 То"uриства створюсться Статутний

nu.rir- " po.ripi 55 400 000,00 (п'ятдесят п'ять мiльйонiв чотириста тисяч) гривень,

подiлений на 55 400,00 (п'ятдесят п'ять тисяч чотириста) штук акцiй номiнальною

вартiстю 1 000,00 гривня. Станом на 31 .r2,2оtg ро*у роз,iщено та повнiстю сплачено 5

400 акцiй .u.-u"olo номiнальною вартiстю 5 400 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста

тисяч) грн. Розмiр початкОвого статУr"ъ.О капiталУ Товариства складас 5 400 000 (п'ять

мiльйонiв чотириста тисяч) .р""."", який подiлено на 5 400 штук акцiй номiнальною

вартiстю l 000,00 гривня за 1 акцiю.
Початковий статутний капiтал повнiстю сплачений грошовиМи кошТа]\iIи,

Нова редакцiя Статуту Товариства затв€рджена Зб9рly1 Yy::::e
дкцIонЕрноiо товдриствд (ЗдКРИТИЙ нЕдивЕрсиФIковднии
вЕнчурнии корпордтивний IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД КФАРМ IHBECT)

(Протокол Ns 3 вiд 20.01 .2020 року),
отже, станом на 31 грудня 2o|g року, заресстрований Статутний капiтаrt

ТоваристВа складае 5 400 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста тисяч) гривень,

Неоплачений капiтал Товариства станоМ на 31 грулня 2019 року вiдсутнiй' 
__:_-

на лумку аудиторiв, формування та сплата статутного капiталу Товариства в yclx

суттевих аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства. Дудитори зазначають про

вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим документам,

щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою

дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв
припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у

вiдповiдностi до мсд 570 <Безпёрервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що

Товариство продовжуватиме свою дi"п"пi.ru у близькому майбутньому, не маючи Hi

HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти ii, Фiнансова звiтнiсть Товариства

пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльпостi, Управлiнський персонал

товариства планус вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та

подаJIьшого розвитку Товариства,
зiбранi докази та ана.lliз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пrдстав

сумнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть,

використов}.ючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану

Т'оваристВа ми не йайшлИ доказiв про порушення принципiв функuiонуванЕя Товариства,

не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в

YKpaiHi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi

економiчнот полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуачii, Ми не

масмо змоги перелбачиr" N{o*n""i маибутнi змiни У цих умовах та iх 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 
8



концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариствu ,.u 
ч_,т,лшо 

закiнчився 31

грудня 2019 року, с Мiжнародri .ru"дарти фiнан_совоТ звiтностi (мсФз), включаючи

Мiжнароднi стандарти бухгалr.р.u*о.J"ЪЛ*у (мсБо) та Тлумачення,(КТмФз, пкт),

виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгаJIтерського облiку (рмсБо),

[Iринltипи побудови, методи i проuелури застосування облiковоi полiтики

Товариства, здiйснюоr"." згiдно Наказу uПро органiзачiю бlхга_птерського облiку та

облi Ко Вуrrожхжтlххтlх};иства 
в перiодi, який перевiрявся, визначас основн i з асади

ведення бухгалтерського оолiку та складання фiнансово, ,_".l]:":1, , дотриманням

основних ,rp""u"ni" та забезпеченням методiв оцiнки та peecTpauii господарських

операuiй, якi передбаченi Запоrrо*-Украiни _пЦро 
бlхгалтерський облiк та фiнансову

звiтнiсть в Украiнi> Ns 99б_ХIV вiд 16.07.1999 року зi 1,]1з,и та доповненнями та

Мiжнаролними стандартаN{и фiнансовоi звiтностi, (налшri мсФз),
облiкова полiтика Товариства розкривас основи, стандарти, IIравила та процедури

облiку, якi товариство викор".rо"у.-п!" ""д""i 
облiку та складання звjтностi вiдповiдно

до МСФЗ. облiкова полiтика встановлюе принципи визнання та оцiнки об'сктiв облiку,

визначення та деталiзацii окремих статей фiнансовоi звiтностi товариства,

розкриття iнформачiiу фiнансовiй звiтностi,

Розкр ummя iнформацi'i сmосовно акmuвiв

Нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицii, ocHoBHi засоби,

ооu.о.'роковiбiологiчнiактиВитаiншiнеоборотнiакТиВи
У результатi проведеноi перевiрки аулиторами встановлеil,*i.i]гом на з|:z20l9

рокУ на батrансi ТоваристВu ". облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицii,

нематерiаЛьнi активИ, ойовнi засоби, доurо.rроковi бiологiчнi активи та iншi необоротнi

актив, цо вiдповiдас даним облiкових регiстрiв,
Грошовi кошти

ЗалишоК грошовиХ коштiв Товариства станом на 31,|2,20119 року на рахунках

Товариства склав 5 400 тис. грн., що вiдповiдас банкiвським випискам та даним,

вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Товариства,

Розкрummя iнформацii щоdо зобов'язань

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

дулиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобовоязань Товариства в

цiлому вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухга,гrтерського облiку з1

кЗабезпечеп"", 
-yro""i 

зобов'язання та yMoBHi активи), який виданий Радою з

Мiжнародних стандартiв бухг-r"|."по.о облiку (рмсБо) та застосовусться з 01 липня

1999 рЬку (зi змiнами та доповнеННЯМИ). ___ л__л_: лл(л_)_.оттпс ця бяпянс.
,ц,овгостроковi кредити банкiв 

'та iншi довгостроковi зобов'язання на ба,пансt

Товариства станом :наЗ1,|2,2019 року не облiковуються,

Станом на 31 .t2.zl:rg року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковусться

поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi l тис, грн,, що

вiдповiдае oun"]!{ peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку,

Iншi поточнi зобов'язання станом на 3|,l2,20T9 року на бшrансi Товариства

облiковуються в cyMi 5 тис. ГРН., що вiдповiдае даним peecTpiB аналiтичного та

синтетичного облiку.
дулитор пiдтверджус, що зобов'язання вiдображенi на. балансi Товариства за

достовiрно визначеною оцiнкою, та в майбутньому iънус ймовiрнiсть iх погашення, На

пiдставi проведеноi перевiрки аудитор ро6"r" висновок про вiдповiднiсть розкриття

Товариством iнформацii; про зобов'язання вимогам МсФЗ,
9



Р о з кр um mя iH ф о р м а цii tцо d о ф i н а н с о в uх р езуль mаmiв
[оходи

вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на

пiдставi 
"аirуrr*r"* 

первинIlих ДОКУrпtеНТiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку,

розрахункових вiдомьстей та iнших первинних документiв, передбачених статгею 9

Закону Jф 996.
за результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в

журналах - ордерах та оборотно - сальдових вiдомостях, наданих аулиторам стосовно

доходiв товариства за перiод з 22.11.2019 року по з|.|2.2019 року вiдповiдають

первинним документам.
На думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв ТоваристВа в ycix суттсвиХ

аспектах ведеться у вlдповlдност1 до Ъор* Мiжнаролного стандарту фiнансовоi звiтностi

15 кДохiд вiд договорiв з клiснтами).
Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi за перiодз 22.|1.2019 року по

з|,|2.201'9 року доходiв Товариство не отримувirло,

Витрати
на лумку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вlдповrдно до норм

мсБо.
Бу<галтерський облiк витрат Товариства здiйсню€ться на пlдставr наступних

первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладЕих, iнших первинних та

розрахункових документiв' 
пепевiпки встано ki вiдображено вЗареЗУлЬТаТамиаУДиТорськоiперевiркиВстаноВлено,ЩоДанl'я

журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному

вiдповiдають первинним документам та даним фiнансовоi звiтностi Товариства за перiод з

22.11.2019 року по 31.12.2019 року.
Адмiнiстративнi витрати Товариства за перiод з22.t1.2019 року по 31.12.2019 року

скл&пи б тис. грн.
Елепrенти оllерацiйних витрат за перiод1 з22.||.20|9 року по 31.12.2019 року

Таблиця 5

таким чином, з урахуванням доходiв не отриманих та витрат, понесених

Товариством за перiод з 22.1,1.2019 року по з|,|2.2019 рокУ, фiнансовим результатом

дiяльностi Товариства став збиток у розмiрi б тис, грн,

Дулитори вваж€Iють, що звiт пЪо фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiл) за

перiод'зzz.it2019 року по з|.|2.20Т9 pony u ycix сутгсвих аспектах повно i достовiрно

вiдображас величину i структуру лоходiв та витрат Товариства,

Вrtтра,глt лiя.lrыlостi Фонлу Сума (тис. l,pll.)

l\,{ итпати
R ,],I,\,ппаIтl

l1 соII1апьнl :]аходи

Амоптизацtя
THTlTi опепяrriйнi витпати 6

Разопr 6

l0



Iнформацiяdо3вimупрорухzроlЦовчхкошmiв(запрямuммеmоdом).
Iнформаuiя про грошовi ,roron' Товариства надае kop"cryua"aM фiнансових звiтiв

змогу оцiнити arrporo*n icTb Товариства генерувати грошовi кошти та ix еквiвilllенти, а

також оцiнити потреби суб'екта господарювання у вик_ористаннi цих грошових потокiв,

ЗалишоК грошовLLх коштiв .rurrой на з1 .|2.2019 року на рахунках у банках складае

5 400 тис. грн.

Iнформацiя dо звimу про власнuй капimш (злtiнu у власноJwу капimалi)

За даними Ба_гrансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2019 року

складас суму 5 394 тис. грн.
BiH складасться iзЪареестрованого (пайового) капiта:rу в розмiрi 5 400 тис, грн,, та

суми непокритого збитку в розмiрi б тис, грн, 
вiдображенi уна Думку аудитора, розмiр та структура власного капlталу

фiнансовiй звiтностi-товариства станом на з 1 . 1 2.20 1 9 року достовiрно
' Ро.криття iнформачii про змiни у складi власного капiталу Товариства за перlод з

22.1I.2оI9року по з|.|2.2оirg року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал,

Стаryтний капiтал

.щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгшlтерського

облiкУ 40 кЗареестрований (пайовий) капiтал>' - 
'тутний 

капiта-пУ Товариства станом на 31 грудня 2019 року, заресстроuu']1,:

становить 5 400 000,00 (п'ять мiльййв чотириста,r"""j гривень, подiлений на 5 400,00

(п'ять тисяч "оrrр"Ы -ryn акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 гривня, Станом на

3|.l2.2l1g року розмiщено та повнiстю сплачено 5 400 акцiй загальною номiнальною

вартiстю 5^ 4бO-оOо,Oо (п'ять мiльйонiв чотириста тисяч) грн, Розмiр початкового

статутного капiталу Товариствu .nn*u. 5 400 000 (п'ять мiльйонiв чотириста тисяч)

гривень, який подiл.по "u 
5 400 -ryn акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 гривня за 1

акцiю. : _ ._

Неоплачений капiтал Товариства станом на 3 1 грулня 201 9 року вiдсутнiй,

На лумку аудиторiв, формування та сплата статутного капiталу Товариства в ycix

суттсвих аспектtlх вiдповiдае вимогам чинного законодавства. Дудитори зiвначають про

вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим документам,

власний капiтал
Заданими Ба.пансу власний капiтал Фонду станом на 31 грудня 2019 року складае

суму 5 394 тис. грн.
BiH складаеться iз статутного капiталу в розмiрi 5 400 тис. грн,, суми непокритого

збитку в розмiрi б тис. грн.- 
Додатково вкладеного капiталу, емiсiйного доходу,

вилученого капiталу, неоплаченого капiталу та резервного

2019 року Товариство не мае.

СтатутниЙ капiтаЛ ТоваристВа облiковуеться на балансовому рахунку <401>,

На думку аудиторiв, порядок формування корпоративного фонДу вiдповiдас

вимогам чинного законодавства нормативам Та РеГЛаIvIенту Товариства,

учасниками Товариства е iнвестори - фiзичнi особи,

на думку uyo"ropu, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у

фiнансовiй звiтностi-Товариства станом на 3 | .|2.201 9 року достовiрно,

iншого додаткового капlтаJIу,

капiталу станом на 31 грудня

l1



Непокритий збиток
За даними фiнансовоi звiтностi Фонду станом на 31 грудня 2019 року сума

непокритого збитку складае б тис. грн.

Щодо BapTocTi чистих активiв

BapTicTb чистих активiв ФондУ станом на 31 грулня 2019 року становить 5 394 тис.

грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Ба-гrансу Фонду на вказану дату.

BapTicTb чистих активiв менша розмiру статутного капiталу Фонду станом на

З1.12.2019 року.
дктивИ Фонду становлять 5 400 тис. грн. В складi активiв Фонду облiковуються

грошовi кошти в розмiрi 5 400 тис. грЕ.
Зобов'язання Фонду становлять б тис. грн,

Власний капiтал Фонду складае 5 З94 тис, грн,

Слiд зазначити, що розмiР активiв Фонду вiдповiдае MiHiMa-ltbHoMy обсягу активiв,

встановленому законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB нкцпФр, що регулюють
порядок визначення BapTocTi чистих активiв Фонлу дотримуються,

Скла/ц та структура активiв, що перебувають в гIортфелi Фонлу

Iнформачiю про
наведено в Таблицi 6.

склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонлу

Таблиця 6

На лумку аудитора, склад та структура активiв_Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам

дiючогО законодаВства, та нормативНr* лопуr.нтiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв

та фондового ринку, в тому числi <Положення про склад та структуру активiв iнституту

спiльного iнвестування)), затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв

та фонлового ринку Ns 1753 вiд tО.Оq.Z0lЗ року, що висуваються до даного виду ICI,

ПросУмиВиТратвЦшкоДованихЗарахУнокактивiвФондУ
На лумку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в цiлому

вiдповiдаюr" ""rоiur дi1g"о.о законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi

KoMicii з цiнних паперiв та фонлового ринку, в тому числi <Положе.н",:|о,:1lт-:ry-,уi|
витрат, що вiдшкодовуються за рахуЕок активiв iнституту спlльного lнвестування)),

.ur""ро*.ного Рiшеп"", Нацiоналiноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Nl

14б8 вiд 13.08.2013 року.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)

в Товариствi з обмеженою "iдпо"iд-ьнiстю 
кКоМПдНIя з упрдвлIннJI

дктивдМИ кПРО кдпIтдЛ ЕссЕТ мЕнЕдЖМЕНТ) icHye система внутрiшнього

аудиту (рiшеrrня про створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Ns

|2

Станом на 31.12.2019

АКТИВИ ICI Вiдсоток у загальнiir
балансовiй BapTocTi

активiв (Уо)

шi Ti Тх еквiва-центи

.щебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданиN{и авансаN{и

Супrа (тис.
грll.)

5 400 100.00

0 0,00

Усього 5 400 100



2911212}12-1 вiд 29j2)0|2 року), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не

мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.

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

5080- IV вiд 05,0,7.20l2 р.(зi змiнами та доповненнями) Товариством з метою захисту
законних прав i iHTepeciB учасникiв Товариства створю€ться Наглядова рада.

НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФонД кФдРМ IHBECT) створена вiдповiдно до Рiшення Зборiв Учасникiв
дкцIонЕрного товАриствА (зАкритиЙ . нЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦЙНИЙ ФОНД КФАРМ IHBECT)
(Протокол Ns 1 вiд l8.1 1.2019 року).

Головою Наглядовоi Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВВЁЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
Фонд кФдРм IHBECT) обрано Лисицького Анлрiя Георгiйовича (Протокол Ns 1

засiдання НаглядовоТ рали вiд 18.11.2019 року).

Iнформаuiя про пов'язапих осiб
ВiдповiдНо до вимог МСБО 24 <Розкриття iнформацii про зв'язанi сторони> та

мсд 550 <пов'язанi сторони)) ми звертались до управлiнського персонrrлу iз запитом

щодО наданнЯ спискУ пов'язаних осiб та, за HiUIBHocTi таких осiб, характеру операцiй з

ними.
Згiдно мсФз, пов'язаними сторонами вважаються: пiдпри€мства, що знаходяться

пiд контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприемства або фiзичнi особи, що

прямо або опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттево впливtlють на

його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоi фiзичноi особи.

Illфорпrаuiя про учilсникiв
illBecTlltlirlHoгo Фондy

та голову наглrlдовоi ради корпоративнtlI,о

Таблиця 7

Налеiкнiсть фiзичlrоi
особи - учаснtrка jlo

субОсктiв,
в[lзначен ltx ста,гтеtо

3 Закону YKpaiHll
<Про запобiганtlя
кtlрупuii'l>, таlабtl

частка лерiкавноТ чtl
KorryHa;lbHoi
в.пасностi y

юрlлдllчнili особi -

не нале;кить

Частка в
статутному

капiталi
корпорат}rвного

фонлу, Уо

мiсцсзнаход)ltення
чнот особrt ч

паспортнi ланi
фiзrrчноТ особrl,

щодо якtlт
подастьсrl

iнфорпrаltiя

Код за €ДРПОУ
tоридltчноТ особtl

учаснllка або
peccTpaцil*ttllrit

HoNrep облiковtlТ
кар,гкtl платнIlка
податкiв фiзllчноi
trcoбll - учаснllка,

корпоративноI,о

П oBll е Hal-tilreнyBa н HrI

юрttличноТ особи -
yчасtlIlка чtl lrрiзвltще,

ilt'я, tlo батьковi фiзltчноi
особlI - },часrlltка, головl|

наглядtlвоТ радлt
кOрпOратIlвного

iH вес,гllцiйllого фонлу

Y.tacHllKII - фiзlrчнi особи

паспорт cepiT ВА Лb

600886, виданий
Куйбишевським РВ

дму умвс
УкраТни в ,Щонецькiй
областi l2.0З.1991р

24524089 l 0Лисицький Анлрiй
Георгiйович

паспорт у формi lD
26928]l2|0,7

михайличенко оксана
Анатолiтвна

не належить



002496666, виданий
05. l l .201 8р, орган,

що видав 3232

Г<l.rlова llаг.rrядовоТ

Лисицький Андрiй
['еоргiйович

24524089 l 0

паспорт cepiT ВА М
600886, виданий

Куйбишевським РВ
дму умвс

Украiни в ,Щонечькiй
областi 12.0З.1997

Irrфорлlаuilt IIро IIов'rIзilIII!х осiб
часткоI(), пц() стаIIовIIть lle NIеIIше 20
itl Bccтtllцil"lIIoгo фоlIд},

учасIIикiв, якi Bo"'l0lliIoT,b
капi,tаJIY корtIора,гrrвlIого

фiзrrчllих осiб -

"h с,I,атутного

Таблиця 8

l

Лисицький
Андрiй

Георгiйович 24524089 l 0 4з з 64068

АкцlонЕрнЕ
l,овлрист,во
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВ
АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицIЙниЙ

ФОНД (ФАРМ
IHBECT)

04070, м, киiв,
ВУЛИЦЯ БОРИЧIВ

TIK, Буд.35, лIтЕрА А

50

Члени ciM'T
Лисицького А.Г.
пов'язаностi не

мають

2

михайличенко
оксана

Анатолiтвна
26928l2l07 .1З З 64068

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВ
АНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ

ФОНД (ФАРМ
IHBECT)

04070, м. киiв,
ВУЛИЦЯ БОРИЧIВ

TIK, Буд. 35, лIтЕрА А
50

Члени ciM'T
михайличенко

о.А. пов'язаностi
не мають

14

Л'ц
,зltt

I'I1riзвllще, iлt'я,
по ба-I,ьковi

фiзlrчнtlТ особll -

учасllllка
l{()рпора,гIl Bllo г,о

фоItду, члеtliв ii'
сiпl'т та iltmllx
пов'язаltltх осiб

Ресстрацil"lн lt l"l

.л."^л ,,^,.i,лл,,лi,
Кол за

€дрпоу
юридllчноТ

особlt, щодо
якоi icttyc

пов'язанiс,ть

Повне
на I"I Nrенчва н }Irl

юрlллlrчrlоi особtr,
щодо якоi ictlyc

пов'язаlliсть

М iсцезltаходнiеlлIlя
а,, пr,lll,лт ,.ллri,. .,.л

Частка в

KapTKlr
платttltка
полатlсiв

фiзнчlIо'i особlt -

)i часIlика
корпоратlланого
фtlнлу, ч,пеltiв i'i'

сiпr'i та iншtlх
пов'язанttх осiб

якоТ icHyc пов'язанiсть Katlir-a;li
пов'язttltот
особlt, (И,



Iнфорпrацiя про IIов'я:tанItх осiб гоJIови та .l.;tetriB IIаглядоl}оi ра:tи
к0 р ll ора,l,и вIIо 1,tl i н вест,ltцiri Ho1-o фо rrлу

Таблиця 9

Станом на 31 грудня 2019 року безнадiйноi або простроченоТ заборгованостi за
операцiями з пов'язаними особами немае.

За перiод з 22.|1.2019 року по Зl,|2.20I9 року не здiйснювались операцii з
пов'язаними особами, що виходять за межi нормальноi дiяльностi Фонду.

Слiд зазначити, що операчiй з пов'язаними особами, якi виходять за межi
нормальноi дiяльностi Товариства, аудиторами не виявлено .

l5

l

Лисицький Андрiй
Георгiйович

2452,1089 l0 4з з 64068

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАкРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАН
ий ввнчурний

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ

ФОНД кФАРМ IHBECTD

04070, м.
киТв,

вулиця
БОРИЧIВ TIK,

Буд.35,
лIтЕрА А

50

Члени ciM'T
Лисицького А.Г.
пов'язаностi не

мають

михайличенко
оксана Анатолiтвна 26928l2l01 4з 3 6.+068

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАН
ий ввнчурний

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ

ФОНД кФАРМ IHBECTD

04070, м.
киiв,

вулиця
БОРИЧIВ TIK,

Буд. з5,
лIтЕрА А

50

Члени ciM'T
Михайличенко о.А.

пов'язаностi не
мають

Iванченко Валерiй
Анатолiйович 296зз052 l 4

43 3 6,+068

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФlКОВАН
ий ввнчурний

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ

ФОНД КФАРМ IHBECT)

04070, м.
киiв,

вулиця
БОРИЧIВ TIK,

Буд,35,
лIтЕрА А

0

Члени ciM'T
Iванченко В.А.
пов'язаностi не

мають

N}

l/
Il

Прiзвlttuе, iltl'я, пt
5а,гьковi голоt]ll ,ti

ч;rенiв llаг.пялоl]о'

ралlt
корпоратttвtlого
iнвестtlцil"ltlого

фонду та члеlriл
ГloI,o (Тх) сiпl'Т

PeccTpatlil"trrиl'l
,п".^л лЯ -i,",,_,.'

Код зз
эдрпоу
орllлltчrlоi
)соби, lцодt
лкоi icHyt
rов'язанiсть

Повrlе най пretlytзatltll
0рпл1111цбi особtl, rцод<

rKoT icHye rtов'язаtliсть
{ня lоридIlчно
lсоблl, lll0д(
,lKoT icHl,r
rов'язанiсr,ь

-IacT,Ka t

tapTKll
IJla1-1{ tl ка
lодаткiв абс
:ерiя (з:
rаявносr,i) ,|,t

:lO]\leP tlaCIIOP'|'?

Ьiзllчноi особtt

.raarJ rпч]l!

" 
капi,га.;l

tов'язано'
lсобtt. 7u



Irlфорпrаuiя
вiлобра;кенllя },

фiнаllсовлlri cTall.
Подiй пiсля дати балансу, що можуть

Товариства по заявi управлiнського персонаJIу,
мати суттевий вплив на фiнансовий стан

були вiдсугнi.

Про с,гупillь ризику ICI
Вi;tlrовiлrrо до кПолохtення Iцоло пруленчiйних нормативiв професiйноi дiяльностi

lla (lort;loBolty ринку та виI\{ог до систеN{и .чправлiltня ризикапlи)>, затверджеIIоl,о

рitшgнцям Нацiона.lIьноТ KomriciT з t{iнних пагlерiв та фоllдоlзого ринКУ 01.i0.20l5 РОКУ N9

1597 (зi зл,tiнами) венчурнi фонди такий розрахунок не здiйсt{ю}о,гь.

Illформаlцilо про наявнiс,ть та обсяг rrепередбачеIIих активiв таlабо зобов'язань,
liпroBipliicio u"rr,чrtlя якIlх на балансi с достатньо високою, пiд час перевiрки lle

вIIявлеlIо.
Йпrовiрrliсть I}изнаIIIIя на балансi Товариства rIеIIерелбачених активiв таlабо

зобов' яз:ttlь л},rке IIлtзь ка.
Iнфорпrаrцiя про tlаявнiсть iнших фактiв та обсr,авин, якi NIожуть_сlт,_,__9

вIIлIIнути IIа лiяльltiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИИ

tIЕдивЕрсиФIковдниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIЙниЙ
Фо}l/I (ФАlrN4 tHI}ECT), активи якого перебувають в управлiнНi ТОВАРИСТt]А З

ОБN{Е}КЕНОlО ВIДПОВIДЛЛЬНIСТIО КОN{IIАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
(про кдпIтдл ECCIiT мЕнЕджмЕн,г)), у пrайбутllьому вiдсутtlя.

IЩолО ll()1-римаIIня законOдавства у разi лiквiл:rцiТ Фоrrду: пiд час проведенIIя

llepeBipKll КУд llc приriпrала iколIIих рiшеlrь шlо/Iо .iliквiлацiТ Фонду ,tа аудlll,орамlr IIе

l}c.I.2lll0l}..1elto iýолtlих пiдсr,ав л"пя tlрIl}"IItяття рilпенrlrl шtоло ;IiКВiЛаlЦii ФrrlrЛУ.

lдеllтифiкацiт та оцiнки аудитором ризикiв сутт€воfо викривлення фirlансовот
звiтностi внас,ltiдок шахрайства 

пов'язанот з ними дiяльностi лляГIiд час виконання процедур оцlнки ризикlв l пов язаноl з ним

о,грI,t\{аlll{я розуьtiнttяl суб'скта госltодарювання та його середовиUlа, вклюLlаючи иого

rllr,r,трiшнiЙ коItтроль, як цьогО вимагаС мсД 315 кIдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
с\,.t.I€]вого tsикрlltsленI{я LIерез розуплiння сl,б'скта госIIо/дарюван}Iя i його середоl]ища).

Itа},Iи бl,ли виконанi процелури необхiднi для отримання iнформаrrii, 
. 
яка

L]икористов},ваJIася rriд час iдентифiкацii ризикiв сутт€вого викривлення вIIаслlлок

шахрайства 1, вiдповiдностi до N4CA 240 <Вiдltовiдальнiсть аудитоРа, що стосусться

rпахрайства, при аl,дитi фiнансовоi звiтностi>. Нами були поданi запиr,и ло управлiнського
n.p.o*rrr1, та iнrпих npuцiun"niB Товариства, якi на нашу Думку, можуть мати iнфорr,rацilо,

яка. йlrloBiptro. \{оже лопоI!{огти tIри iдентифiкашii ризикiв суттевого викривле}lня в

ttac,ri.tot шtахрайс1tза або llо]\lиJlки. [-{аlчrи виконанi аIlа-цi,гичнi проl{едури. в тому чис:ri по

с1.-гi :] l]Liкорис,гаItняN{ леталiзованих даItих, сгlостереження та iншi. Ми отримапи

рЪ.1.,r,iпt,я зовнiшlнiх чиilникiв, дiяльностi суб'скта госпо/{арIоваI{ня. структур}, йсlго

в,цаьнос1.i та корпора,tивного управлiння, структуру та сгrосiб фiнансуваttня. облiкоlзl,

tlолi.гик\. цiлi та стратегii iпов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових

РеЗ1,",tь,га,гiв.
I\4и не о.гримали доказiв обставин, якi мох<уть свiдчити про МОЖЛИВlСТЬ ТОГО, IIlo

tPitrirtrcoBa звiтttiсть мiстить суттсве викривлення внас,цiдок шахрайства,

про rlаявнiсть IIодiй пiсля да1и балансу, якi не зlIаtiшлlr

фiнансовiii звi,гнос,гi, про,l,е NIOжуть MaTll суттсвий вIIлl|в IIа

lб



Роздiл <<Iншi елемеlrти>>
OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську сРiрлlу mа умовu Hct провеDutttя оzляd1l

tl р олt i ж н oi' фl i н а tt со в oi' з в imH о с пti :

C)crloBHi вiломос,гi про аудllr,горську фiр*у наведенi в Таблицi 10.

Таблиця i0
ль
пlrt

показlrик значенrrя

1

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноi
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Аулиторська фiрма кIмона-Аудит), 2З50027 7

2

Номер та дата Свiдоцтва про
включення ло Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв,
виданого АПУ

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

Номер ресстру Суб'екту
аудиторськоi дiяльностi для
здiйснення обов'язкового аудиту

Свiдоцтво ]ф 0791, видано рiшенням
АулиторськоТ палати УкраiЪи вiд 26.01.2001 року
N9 98, продовжено рiшенням Аулиторськоi
паJIати УкраiЪи вiд24.09.2015 року, ]ф 315/3 до
24.09.2020 року;

Номер бланку Ns0751, затверджене Рiшенням
АПУ вiд 25,01.2018 року Jф354/3

Третiй

aJ

Прiзвище, iм'я, по батьковi
генерального директора, серiя,
номер, дата видачi Сертифiката
аудитора, виданого АПУ

Величко Ольга Володимирiвна
сертифiкат аудитора серiя А N9 0005 1 82, виданий

рiшенням Аулиторськоi палати Украiни Jф 109

вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням
}lЪ35б/2 вiд 29.0З.20 1 8 року чинний до 2З.04.2022
року

4 Прiзвище, iм'я, по батьковi
аудитора, який проводив
аудиторську перевiрку, серiя,
номер, дата видачi Сертифiката
аудитора, виданого АПУ

Голуб Жанна Григорiвна
сертифiкат аудитора серiя А }lb 006000, виданий

рiшенням Аулиторськоi палати Украiни Jrlb 157

вiд 26. |2.2005 року, продовжений рiшенням
Аудиторськоi палати Украiни Ns 31бl2 вiд
29.t0.20]15 року до 26.12.2020 року

5 Мiсцезнаходження: 01030, м. КиТв, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Адреса здiйснення дiя.ltьностi 02l40, м. Киiв, проспект М. Бажана, 26. o(l. 95

7 Телефон/ факс 044 565 -7 7 -22. 565 -99 -99

8 E-mail mail@,imona-audit.ua
9 Веб-сайт www.imona-audit.ua

\,7



OcHoBHi вiдомостi про умови договору на rrроведення аудиry:
Згiдно з Щодатковим договором J\b 2 до,Щоговору 21-1101 вiд 20 сiчня 2020 року про

надання аудиторських послуг Товариство з обмеженою вiдповiда-гlьнiстю кАудиторська
фiрма <IMoHa - Аудит>, u{о дi€ на пiдставi свiдоцтва про внесення до реестру суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi JrlЪ 0791r, виданого рiшенням Аулиторськоi палати Украiни вiл
26.01.2001 року JФ 98, продовжено рiшенням АулиторськоI палати УкраiЪи Jtlb315/3 до
24.09.2020 року, свiдоцтво AllY про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку
Ns075l, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року JФ354/3), провело незалежну аудиторську
перевiрку первинних та установчих докуIчrентiв, бухгалтерського облiку та фiнансових
звiтiв АкцIонЕрного товАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд (ФАрм IHBECT), активи
якого перебувають в управлiннi Товариства з обмехеною вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ
З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ВССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у складi:
Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд) за перiод з 22.11.2019 року по 31.|2.2019 року,
Звiту про рух грошових коштiв заперiод з22.L1.2019 року по З1.|2.20|9 року, Звiту про
власний капiтал за перiод з22.|1.2019 року по З1.|2.20119 року i Примiток до фiнансовоi
звiтностi за перiод з22.|1.2019 року по З|,|2,2019 року на предмет повноти, достовiрностi
та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.

Перiол проведення перевiрки: з 03 лютого 2020 ня2020 року.

Аулитор
(сертифiкат аудитора серiя А М 006000, виданий pi
J\Ъ 157 вiд26.12.2005 року, продовжений рiшенням
ьiд 29.1,0.20 1 5 року до 26.|2.2020 року)

ж.г.
€Llаl,и Украiни
краiЪи ]ф З1612

Величко О. В.
видании pl Йiм Аулиторськоi палати Украiни

Генеральний директор
(сертифiкат аудитора серiя
Jф 109 вiд2З.04.2002 року,
2З.04.2022 року)

А ]ф 0005182,
продовжений рiшенням З5612 вtд29,0З.2018 року чинний до

f{:rT:r ск.IадаII II я З BiI,y незалеiкII0гtl аудитора 23 березня 2020 року

l8


