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!5rMKa
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД КНЕРА>
(код €ДРПОУ 4З022З'73), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
ВiДПОВiДаЛЬНiСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ), (надалi - Фонд, або Товариство) яка включае Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
станом на 31.12,201,9 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух
грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за перiод з 28.05.2019 року по

3|.|2.2019 року, що закiнчився зzвначеною 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 КНЕРА>,
активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiда_гlьнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРдВЛIННrI АКТИВдМИ кПРо кдПIТдЛ ЕССЕТ МЕнЕДЖМЕНТ>, що додаеться, вiдображае
достовiрно, в ycix суттевих аспектtlх фiнансовий стан Товариства станом на 3 1 грудня 20119 року, його
фiнансовi результати i грошовi потоки за перiод з 28.05.2019 року по 31.12.20119 року, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону УкраТни кПро 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 аулиту рiшенням Аулиторськоi палати Украiни J\Ъ 36l
вiд 08.0б.2018 року, для застосування до завдань, виконання яких буле злiйснюватися пiсля 01 липня
2018 року та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в
тОМУ числi кВимог до аудиторського висновку, що подасться до Нацiональноi KoMiciT з цiнних
Паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного

1

ТОВ (АУДИТОРСЬКА ФlРМА
(lМОНА_АУДИТ)
0,1030, м. КиТв, вул. Пирогова, 2/37
Телефон (О44\ 565-77 -22

lдентифiкацiйниЙ код юридичноj особи: 23500277
Банкiвськi реквiзити:
|BAN UA 75 380805 0000000026007435483 в ПАТ
(Райффайзен Бавк АвальD



iнвестУвання (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з управлiння активами),
ЩО ЗаТВеРДЖенi Рiшенням Нацiона-пьноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку Украiни N9 991
вiд l1.06.2013 року.

Нашу вiдповiда-гtьнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.

Ми е незалежними Ilо вiдношенню до АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД кЗДКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний оонд кнЕрА>,
акТиВи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТD, згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. I_{i питання розглядались
_ у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховуваJIись при формуваннi думки

щодо Hei, при цьому ми не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань. Ми визначили, що
ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi,

Iнша iнформаuiя
Управлiнський персонаJI несе вiдповiдшlьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформачiя е

iнформачiсю, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку
за перiод з 28.05.2019 року по З|.t2.2019 року, у Поясненнях управлiнського персоналу, у
Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii.

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

'iншою iнформацiсю та при цьому розглянути, чи icHye сутт€ва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення.

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

Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бlхгалтерського облiку, процедур
внутрiшнього аудиту, внутрiшнього 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

Говариство здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В результатi
нестабiльноi ситуацii в YKpaTHi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризикап,rи. Передбачити
масштаби впливу ризикiв на майбутне дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою
лостовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли би бути
результатом таких ризикiв. Вони булуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булуть
iлентифiкованi i зможуть бути оцiненi.

Вiдповiдальlriсть у,llравлiнсьлiого персоналу та TIlx,
IlовII0ва,/ýення}Ill, за фiнансову звiтнiсть

кого rraлi;leHo найвиrцll;rttl

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

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства 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 плануС лiквiдуватИ Товариство чи приПинити дiяльнiсть, або не

мае iнших реальних альтернатив цьому,
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдшlьнiсть за нагляд за процесОМ

складання фiнансовоi звiтностi Товариства..
Вiдповiда.тrьнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
МетоЮ нашогО аудитУ с отримаНня обrруНтованоi впевноностi, що фiнансова звiтнiсть у

uiлому не мiстить суттевого викривлегtня внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту

аудитора, що мiстить нашу думку,
обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, Що аудит,

проведений вiдповiдно до мсА, завжди iдентифiкуе суттсве викривлення, якщо таке icHye.

викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттсвими,

якщо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть

впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовот звiтностi.
ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми використовуемо професiйне судження та

дотримуемось професiйного скептицизму rrротягом всього аудиту.
KpiM того, ми:
. iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розроблясмо та виконуемо аудиторськi процедури щодо таких ризикiв, а

також отримусмо аудиторськi докази, що € достатнiми та прийнятними для забезпечення пiдстав для

висловлення нашоi думки. Ризик невиявлення суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства с вищим,

нiж ризик невиявлення сут:г€вого викривлення в результатi помилки, оскiльки шахрайство може

включати змову, пiлробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або нехтування заходЕIми

внутрiшнього контролю ;

. отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка мае значення для аудиту, з метою

розробки аудиторських процеДур, якi е прийнятними за даних обставин, аJIе не з метою висловлення

думки щодО ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
о оцiнюъмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок

l пов'язаних з ними розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
. доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом

припущення про безперервнiьть дiяльностi як основи для бlхгаrrтерського облiку та, на ocHoBi

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про те, чи icHyc суттева невизначенiсть щодо

подiЙ або умов, "ni 
по.ru"или б пiд значнИй cyMHiB можливiсть Товариства продовжити безперервну

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування TaKoi суттевоi невизначеностi, ми повиннi

привернути увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi

uбо, 
"пщо 

iaki розкриття iнформачii е неналежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки

грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подii

,uбо уrо"" можутЬ ,rр"йу.rr" Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

. оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi Включно З розкриттями
iнформачii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операuiТ та подiТ, що покладенi в основу ii
складання, так, щоб досяг"ти достовiрного вiдображення.

ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаuiю про

запланований обсяГ i час проВеденнЯ а),дитУ та сутгевi аудиторсЬкi резульТати, включаючи буль-якi

сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми

виконаJIи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомляемО iм пРО Bci СТОСУНКИ Й iНШi

питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незаJIежнlсть, а також,

де це застосовне, ЩоДо вiдповiдних застережних заходiв,



II. _]BiT tllojlo вlr]}Iог illlrltrx зilкoнollaBtlltx i ItорпrативIIих aKTiB

OctltlBlri вiдомостi
r{IiдивЕрсиФtковАниЙ
(IlIil'A) I{аведеIrо в Таблицi 1.

про AKL(IOHEPHE ТОВАРИСТВО (:]АКI'И'I'ИЙ
вЕIrчу_рниЙ корпорАтивниЙ IнI}ЕстицIЙниЙ Фон/(

Таблиця 1

м
пlл [Iоказllltк Значення

1 Повне найменування Товариства
AKI{IoLlEPtiE ТОВАРИСТВО
I1ЕЛИВЕРСИФIКОВЛЛIИЙ
корпорАтивниЙ II{вЕстицIЙниЙ Фонд (I-IEPA)

КЗАКРИТИИ
вЕIlчурниЙ

2
Органiзачiйно-правова форма
Товариства

Акцiонерне товариство

J Код за СДРПОУ 4з022з7з

4

Серiя, номер Виписки з €диного
державного реестру юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприемцiв та дата
проведення державноi реестрацii

Номер запису в Сдиному державному peccTpi юридичних
осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв | 014 |02 0000 085488

.Щата проведенЕя державноi реестрацii 28.05.2019 року

) Мiсцезнаходження
УкраТна, 0З045, MicTo Киiв, Голосiiвський район,
провулок Вiто-Литовський, будинок 1 0

6 Види дiяльностi за КВЕ.Щ-2010
64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти

7

Свiдоцтво про внесення iнституту
спiльного iнвестування до единого
державного ре€стру iнститутiв
спiльного iнвестування, видано
нацiональною комiсiсю з цiнних
паперiв та фондового ринку

Свiдоцтво Ns 00748,
Реестрачiйний код за е,ЩРIСI 13300748,
дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до
СДРIСI 18.06.2019 року

8 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

9 Строк дiяльностi Фонду
30 poKiB з моменту внесення Фонду до €диного
державного реестру iнститутiв спiльного iнвестування

10 Рiшення про створення Фонду

засновника АКI_{IОНЕРНЕОГОРiшення одноосiбного
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИИ

ВЕНЧУРНИЙ
ФОНД (НЕРА)

НЕДИВЕРСИФlКОВАНИЙ
корпорАтивниЙ IFIвЕстицIЙниЙ
(Рiшення Ns 1 вiд 21 .0З.2019 року)

11 Керiвник Яворська Алiна Борисiвна

Рiшенням Учасника АкцIонЕрнЕого товАриствА (ЗАкРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД КНЕРА>

Jф 11 вiд 11.09.2019 року було змiнено мiсцезнаходження Товариства з: 010З2, м. Киiв, вул..

Жилянська, будинок 1 l8, офiс 409 на нове мiсцезнаходження: 0З045, MicTo Киiв, Голосiiвський

район, провулок Вiто-Литовський, булинок 10; було припинено повноваження Скуратовського А. л.,

який здiйСнював одноосiбно повноваження НаглядовоТ рали Товариства та обрано з |2.09.2019 року
новий склад НаглядовоТ ради, а саме: члени Наглядовоi Ради: Яворська А. Б., ,Щанiслян о. в.,

Козловський О. М. та було затверджено рiшення про обрання Головою НагляДОВОТ РаД3
ДКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЁДИВВРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивнИЙ IнвЕстиЦIЙнИЙ Фонд кнЕрА> Яворську Алiну Борисiвну

Рiшенням Учасника АкцIонЕрнЕого товАриствА (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД КНЕРА>

Nq l1 вiд l1.09.2019 року було укладено,Щоговiр про розiрвання.Щоговору про управлiння активами

iнвестицiйного фонду Nэ 29105-2о|9-2 ьiд29.05,2019 року, укладеного з Товариством з обмеженою

вiдповiдальнiстю ккомпднIя з упрдвлIння дктивдми крIчмонщ>.
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Рiшенням Учасника ,,\кцIонЕрнЕого ТОRАРИСТВА КЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД (НЕРА)
]ф l2 вiд12.09.20l9 року було затверджено,Щоговiр про управлiння активами iнвестицiйного фонду
Jф |2109-20|9 вiд |2.09.2019 року, укладеного з Товариством з обмеженою вiдповiда.гlьнiстю
кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ).

Регламент та Iнвестицiйна декларацiя АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД КНЕРА>
затвердженi Рiшенням Учасника (Рiшення Ns 1 вiд 29.05.2019 року).

Аулитори зазначають, що назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма
господарювання та види дiяльностi вiдповiдають Статуту Товариства.

Управлiння активами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД КНЕРА>
здiйснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
кПРО КДПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) (Згiдно Рiшення УчасникаN9 i2 вiд12,09,2019 року.

OcHoBHi вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРдВЛIНня дкТиВдМИ (ПРо кАПIТАЛ ЕсСЕТ МЕнЕДЖМЕНТ> наведенi в Таблицi 2.

Таблиця2

л}
rllп покirзник Значення

l Повне найменування
Товариотво з обмеженою вiдповiдальнiстю <КОМПАНIЯ
З УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ

МЕНЕДЖМЕНТ)

J

Код за СДРПОУ
Bur*rcKa з ед"rrоaо дaр**
ре€стру юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприемцiв; дата та
номер запису в СДР юридичних
осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв
мiсцезнаходження

OcHoBHi види дiяльностi за КВЕ.Щ-
2010

t
,l

з764|656

.Щата та номер запису в €диному державному peecTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв: 19.05.2011

року }Ф 1 068 102 0000 027916

вул. Дiлова, буд. 2 Б, м. Киiв, YKpaiHa, 03150
64.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
66.1 1 Управлiння фiнансовими ринками;
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного забезпечення;
66.30 Управлiння фондами
Лiцензiя серii АЕ J\Ъ 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 дiТ
лiцензii: 18.08.2011 р. - 18.08.2016 р.;
,Щата вилачi лiцензiТ: 20.02,201'З року;
Лiцензiя Ns 740, видана Нацiональною комiсiсю з цiнних
паперiв та фондового ринку - 12.01.201б року, строк лii
лiцензii з 19.08,2016 року необмежений, на провадження
професiйноi дiяльностi на фонловому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi
з управлiння активами);
медвiдь олена Миколаiвнаl / lt<.t

Стаryтний капiтал
Щля облiку статутного капiта_llу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського облiку 40

<Зареестрований (пайовий) капiта.п>.
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У Товариства станом на 31 грудня 2019 року, заресстрований статутний капiтал становиТЬ
1З7 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень, подiлений на 1 370 000 штук акцiй
номiнальною вартiстю 100,00 гривня кожна. Станом на 3l.|2.2019 року розмiщено та повнiстю
сплачено 54 500 акцiй загальною номiнальною вартiстю 5 450 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста
п'ятдесяТ тисяч) грн. Розмiр початкОвого статУтногО капiталУ Товариства складас 5 450 000 (п'ять

мiльйонiв чотириста п'ятдесят тисяч) гривень, який подiлено на 54 500 штук акцiй номiнальною
вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.

НЕДИВЕРСИФIКОВДНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIИНИИ ФОНД КНЕРА>

(Рiшення одноосiбного Засновника J\Ъ 1 вiд 2'7.0З.20|9 року) 9yno затВерДжено РiШеНН"_ ТР9
створення _АкцIонЕрного - торццql1*----;,ЗАкРИТиl.- 

л 
нвдивЕрсиФIковАнии

вЕнчурниЙ корпордтивниЙ IнвЕстицIЙНий ФонД кНЕРА> iз початковим статутним

капiталом в 5 450 000 (п'ять мiльйонiв чотириста п'ятдесят тисяч) гривень та затверджено Проект

Статуту Товариства.
Вiдповiдно до Проекту Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства

створюеться початковий статутний капiтал у розмiрi 5 450 000 (п'ять мiльйонiв чотириста п'ятдесят

,"."r; гривень, який подiлено на 54 500 штук акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня за 1 акцiю.

Свiдоцтво про реестрачiю випуску акцiй видано АкцIонЕрному товАриству
(ЗдКРйТЙй' нвдйвврсиоковдниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙний
ФонД кНЕРд> Нацiональноtо комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчус виIIуск

акцiй на загальну суму 5 450 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста п'ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок,

номiнальною вартiстю 100,00 грн. за 1 акцiю; простих iменних акцiй 54 500 штук; форма iснування

акцiй - безлокументарна.
Реестрачiйний Ns 001819; дата реестрацiТ 18.06.2019 року.
засновники набувають акцii шляхом закритого (приватного) розмiщення.
засновниками Товариства е особи, iнформацiя про яких наведена в Таблицi 3.

Таблиця 3

лъ
п/п

Засно BHrr к'Говарrrства [aHi про Засновника
Загалl,на

суN{а внеску
(грrt.)

кiлькiсть
акцiii
(шт.)

Час,гltа в
стату,гIIоNlу

капiталi
(%\

|,

Скуратовський Андрiй
Леонiдович

С фiзичною особою за
законодавством Украiни ;

ресстрацiйний номер
облiковоi картки платника

податкiв 28з97|59з4

5 450 000.00 54 500 100.00

l}СЬОГо: 5 450 000,00 54 500 100,00

Iнформаrriя про сплату BHecKiB грошовими
Говариства наведена в Таблицi 4.

коштами Засновником до статутного капiта-гrу

Таблиця 4

Засновникlr Товариства

Скуратовський Анлрiй
Леонiдович

реестрачiйний номер
облiковоi картки платника

податкiв 28З971,59З4

Згiдно наведених даних, Засновники Товариства
1О0% вiд розмiру свого вкладу у виглядi грошових
кМЕГАБАНК>, код СДРПОУ 09804l19, МФО З5|629,

до дати державноi
коштiв на рахунок,

Сума (грн.)

5 450 000.00

5 450 000,()0

ресстрацii зробив внесок
що був вiдкритий в АТ

Щата банкiвськоi виписки; установа банку

Виписка по особовому рахунку
]ф 26503260004

вiд27.05.2019 року;
АТ (МЕГАБАНк),

код СДРПоУ 09804119, N4Фо З51629
ВСъоГо:



Сдиним учасником l\кцIонЕрного ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД КНЕРА>
(Рiiшення Jф 4 вiд 03.07.2019 року) було затверджено рiшення про збiльшення Статутного капiталу
Товариства на 131 550 000,00 грн. шляхом додаткового випуску з метою спiльного iнвестування
l 3l5 500 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100,00 грн. за одну акцiю, на загаJIьну

суму по номiнальнiй BapTocTi 131 550 000,00 грн.
Були затвердженi змiни до Статуту Товариства. Вiдповiдно до новоТ редакцii СтатУтУ

Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створюеться Статутний капiтал в розмiрi
137 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень, подiлений на 1 370 000 штук акцiй

номiнальною вартiстю 100,00 гривня кожна. Станом на 31,|2.20lr9 року розмiщено та повнiстю
спJIачено 54 500 акцiй загаJIьною номirrальною вартiстю 5 450 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста
п'ятдесят тисяч) грн. Розмiр початкового статутного капiталу Товариства складае 5 450 000 (п'ять

мiльйонiв чотириста п'ятдесят тисяч) гривень, який подiлено на 54 500 штук акцiй номiна_пьною

вартiстю l00,00 гривня за 1 акцiю.
Початковий статlтний капiтал повнiстю сплачениЙ грошовими коштаМи.
Свiдоцтво про реестрацiю випуску акцiй вgдано АКЦIQНР|Ц_ОJ,I| _1911|Ц_9]РУ

КЗДКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИИ IНВЕСТИЦIИНИИ
ФонД кНЕРА> Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчу€ випуск

акцiй на загальну суму l37 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень 00 копiйок, номiнальною
вартiстЮ 100,00 грн. за 1 акцiю; простиХ iменниХ акцiЙ 1 370 000 штук; форма iснування акцiй -
бездокументарна.

Ресстрачiйний Ns 00 1 893 ; дата реестрацii 21 .08.201 9 року.
нова редакцiя Статуry Товариства затверджена Рiшенням Учасника АкцIонЕрного

ТОВДРИСТВД КЗАКРИТИИ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кНЕРА> (Рiшення Jф 4 вiд 03.07.20l9 року).

Станом на З 1. |2,20119 року розмiщення акцiй додатковоi eMioii не вiдбУвалОСЯ.

Станом на 31. |2.2019 року викуп власних акцiй Товариство не здiйснювало.
Отже, станоМ на 31 .12.2019 РокУ, зареестрований Статутний капiтал Товариства складае

l37 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень.
Неоплачений капiтал Товариства станом на З1 грудня 2019 року становить 131 550 000,00

ГРН' 
На лумку аудиторiв, формування та сплата статутного капiталу Товариства в. ycix СУТТеВИХ

аспектах вiдповiдас вимогам чинного законодавства. Аулитори зЕвначають про вrДпоВlДНlСТЬ РОЗМlРУ

статутного капiталу Товариства установчим документам.

Щодо можлпвостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть
проТягом найближчих 12 мiсяцi" 

,.rt пiяльностi Dозгляла€ться аyдито' i до МСАПрипущення про безперервнiсть дiяльностi розгляда€ться аудитором у вlдпоВlДНОСТ

570 кБезперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою

дiяльнiсть у бп".uпоrу майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти ii.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi.
Управлiнський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi
та подальшого розвитку Товариства.

Зiбранi доп*" та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав сумнiватись в

здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
використов),ючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не

знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.
Не вносячи додаткових застережень до цього висновкУ, звертасмо увагу на те, що в Украiнi

icHyc невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi економiчноi полiтики,

нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не масмо змоги передбачити можливi

маiбутнi змiни У Цих умовах та ix вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi

перспективи Товариства.

Щодо вiдповiдпостi прийпятоi управлiнським персоналом Товариства ОбЛiКОВОi

полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мсФз.



Кончептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31 грулня
2019 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
станлартiв бlхгалтерського облiку (РМСБО).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоi полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу <Про органiзачiю бухга.гlтерського облiку та облiкову полiтику
товариства).

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади ведення

бухгалтерського облiку та складання фiнансовоТ звiтностi з дотриманням основних принципiв та

забезпеченням методiв оцiнки та ресстрацii господарських операцiй, якi передбаченi Законом
Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> N9 996-XIV вiд 16.07.1999 року
зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi
Товариство використовус при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Облiкова
полiтика встановлюе принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку, визначення та деталiзацii окремих
с,гатей фiнансовоi звiтностi Товариства.

Розкриття iнформачiiу фiнансовiй звiтностi.

Р оз кр аmmя iH ф орм а цii с mо с о в но акm ав iB
Нематерiальнi активи, ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова

дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi активи
У результатi проведеноi перевiрки аулиторами встановлено, що станом на 3l.|2.201,9 рокУ на

балансi Товариства не облiковуються ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi активи, довгосТрОКОВа

дебiторська 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 31.12.20т9 року на балансi

Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицiТ) в cyMi 100

тис. грн.
В складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються корпоративнi права (частка

l0% в СК ТОВ кМостобуд), код СДРПОУ 38039З64 ) в розмiрi 100 тис. грн.
Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на 31 .|2.201.9 року не

доступнi, що е ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових iнвестицiй.
на лумку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути не значним для фiнансовоi звiтностi

Фонлу.
за наслiдкапли проведеного аудиту на пlдставl даних первинних докуN{ентlв, регlстрlв

аналiтичного та синтетичного облiкУ встановлено, що станом на 3l.|2.20l9 року на балансi

Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii.
Протягом звiтного 2019 року Фонд придбав згiдно.Щоговору JфБВ235/19;|9052912вiд29 ТраВНЯ

20l9 року облiгацii iMeHHi дисконтнi ТОВ <,Щомiнiон IHBecT> (кол за е.ЩРПОУ З8952287), СеРiЯ А, КОД

ISIN UД400018681, в кiлькостi б 050 (шiсть тисяч п'ятдесят) штук на загальну суму 5 448 тис. грн.

Згiдно ,Щоговору купiвлi-продажу цiнних паперiв N9244/1-БВ вiд 05 липня 2019 рокУ бУлО пРОДаНО

вище вказанi облiгацii на загаJIьну суму 5 448 тис. грн. Також, Фондом було уклалено .ЩОГОВiР

купiвлi_продажу цiнних паперiв N9246/1-БВ вiд 08 липня 2019 року на прилбання облiгацiй iменних

дисконтних ТОВ к,Щомiнiон IHBecT> (код за СДРПОУ З8952287), серiя А, код ISIN UA400018681, В

кiлькостi 5 908 (п'ять тисяч дев'ятсот BiciM) штук на загальну суму 5 318 тис. грн. Так як в

визначений договорОм TepMiH, поставки цiнних паперiв не вiдбулося, то згiдно,Щодаткового договору
NЪl вiд 29 серпня 2019 року основний ,Щоговiр купiвлi - продажу цiнних паперiв було розiрвано i
грошовi кошти в cyMi 5 318 тис. грн. повернуто на поточний рахунок Фонду.

На 31 грудня 2019 року на Ба;rансi Фонду поточнi фiнансовi iнвестицii не облiковувt}лися.
Iнформацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до рiчноI

фiнансовоi звiтностi.
Щебiторська заборгованiсть

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом наЗ1.12.2019 року вiдсутня.

в



поточна лебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на
з|.|2,2019 року вiдсутня, що вiдповiдае первинним документЕ}м та даним peecTpiB аналiтичного та
синтетичного облiку.

.Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами станом на 31.12.2019 року
становить l тис. грн..

!ебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунк€lми з нарахованих доходiв складае станом
на 3l . |2.20|9 року 43 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська
4 9|5 тис. грн., що вiдповiдае
синтетичного облiку.

АУлиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка дебiторськоi Товариства в цiлому
вiдповiдають вимогам МСФЗ.

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

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом наЗ1r.|2.2019 року на рахунках Товариства склав

2 тис. грн., що вiдповiдае банкiвським випискili\ц та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi
Товариства.

Розкр аmmя iнформацii tцоdо зобов'язань

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства
Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому

вiдповiдають вимога},t Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку З7 <Забезпечення, yMoBHi
зобов'язання та yMoBHi активи), який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями).

,Щовгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на З1,.|2.2ffr9 року не
облiковуються.

Iншi довгостроковi зобов'язання станом lнаЗlr.l2,20l9 року вiдсутнi.
Станом на 31.|2,2019 року на бухгаlrтерських рахунках Товариства облiковусться поточна

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 76 тис. грн., що вiдповiдас даним
peccTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.|2.20119 року на балансi Товариства вiдсутнi., що
вiдповiдае даним peccTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

ПростроченоТ кредиторськоi заборгованостi на балансi Товариства станом на 3l.|2.2019 року
не облiкову€ться.

Аулитор пiдтверджус, що зобов'язання вiдображенi на балансi Товариства за достовiрно
визначеною оцiнкою, та в майбутньому icHye ймовiрнiсть iх погаrIIення. На пiдставi проведеноi
перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформачii про
зобов'язання вимогам МСФЗ,

Р о з кр аmmя iH ф орм а цii tцо d о ф iH а н с о в ttx р езул ь mа miв
Щохоли

вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi
наступних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку, розрахункових
вiдомостей та iнших первинних локументiв, передбачених статтею 9 Закону JФ 996.

За результатаJvrи аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журна_пах - ордерах
та оборотно - сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства за перiод з
28.05.20l9 року по ЗL.|2.20119 року вiдповiдають первинним документам.

На думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix сутт€вих аспектах
ВеДеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi звiтностi 15 <Щохiд вiд
договорiв з клiснтами>.

Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина iнших фiнансових доходiв
Товариства за перiод з 28.05.2019 року по 3 1 .|2.20119 року склЕrла 1б 1 тис. грн.

заборгованiсть Товариства станом на З1.12.2019 року становить
первинним документам та даним peccTpiB аналiтичного та
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Iншi доходи Товариства за перiод з 28.05.2019 року по 31 ,1,2.201'9 року складають 5 448 тис,
грн. (доходи вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй).

Iнформацiя щодо доходiв розкрита в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.
Витрати

На лумку 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 аудиторськоТ перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в журналах-
ордерах та оборотно-саJIьдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному вiдповiдають
первинним документам та даЕим фiнансовоi звiтностi Товариства за перiод з 28.05.2019 року по
З|,|2.2019 року.

Алмiнiстративнi витрати Товариства за перiод з 28.05.2019 року по З1 .|2,2019 року склали2Зlr
тис. грн., iншi операцiйнi витрати склаJIи 1 тис. грн., фiнансовi витрати складають 394 тис. грн., iншi
витрати складають 5 448 тис. грн. (собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй).

Елементи операuiйних витрат за перiод з 28.05.2019 року по 3|.t2.2019 року
Таблиця 3

13ит,ратrr дiяльlrостi Фонду Cyпrir (Tlrc. грн.)

матерiальнi витрати
Витрати на оплату працi
Вiдрах\,вання tIa соцiальнi заходи
Аlrtортизацiя
Iншi операцiйнi витрати 2з2
I)азоrr 232

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за перiол з

28.05.2019 року по З|.|2.20lr9 року, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став збиток у
розмiрi 465 тис. грн.

Дулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за перiод з

28.05.2019 року по З|.|2.2019 року в ycix сутгевих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину
i структуру лохолiв та витрат Товариства.

Iнформацiя dо 3вimу про рух zрошовuх кошmiв (за прялпuм меmоdом).
Iнформачiя про грошовi потоки Товариства надас користувачам фiнансових звiтiв змогу

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

Товариство не мас за_пишкiв грошових коштiв, якi утримуються i с недоступними для
використання, не мас невикористаних запозичених коштiв, що е наJIвними для майбутньоТ

операчiйноТ дiяльностi i для tIогашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснУють буль-

якi обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштiв станом на З| .1,2.2019 року на рахунках у банках складас 2 тис. грн.

Iнформацiя do Звimу про власнuй капimа",t (змiнu у власному капimшli)
Заданими Ба.пансу власний капiтал Товариства станом на 3l цудня 2019 року склада€ суму

4 985 тис. грн.
BiH складаеться iз заресстрованого (пайового) капiталу в розмiрi 137 000 тис. грн., сУМи

непокритого збитку в розмiрi 465 тис. грн. та неопJIаченого капiтшtу в розмiрi 13l 550 тис. грн.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiта-пу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi

Товариства станом на З\.12,2019 року достовiрно.
Розкритгя iнформачii про змiни у складi власного капiта;lу Товариства протягом перiодУ з

28.05.2019 року по З|,|2.2019 року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал.
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<<Звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги>>

Стаryтний капiтал
,Щля облiку статутного капiталу Товариство використовус рахунок бухгалторського облiку 40

<Зареестрований (пайовий) капiтал>.
У Товариства станом на 3l грудня 2019 року, заре€стрований статрний капiта.ш становить

137 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривень, подiлений на l 370 000 штук акцiй
номiнальною вартiстю 100,00 гривIIя кожна. Станом на 31,|2.2019 року розмiщено та повнiстю
спЛачено 54 500 акцiй загальною номiна_ltьною вартiстю 5 450 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста
п'ятдесят тисяч) грн. Розмiр rrочаткового статутного капiталу Товариства складае 5 450 000 (п'ять
мiльйонiв чотириста п'ятдесят тисяч) гривень, який гrодiлено на 54 500 штук акцiй номiнальною
вартiстю 100,00 гривня за l акцiю.

Форма iснування акцiй: бездокументарна.
Неоплачений капiтал Товариства станом на З1 грудня 2019 року становить 131 550 тис. грн.,

вилучений капiтал становить вiдсутнiй.
На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих аспектах

вiдповiдае вимогам чинного законодавства.
Аулитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим

документап{.
Станом на 31 грудня 2019 року заре€строваним учасником Товариства с фiзична особа, яка

володiс акцiями:
Таблиця 4

власний капiтал
За даними Ба-гlансу власний капiта-ll Товариства станом на Зl грудня 2019 року складае суму

4 985 тис, грн.
BiH склада€ться iз зареестрованого (пайового) капiта-гtу в розмiрi 137 000 тис. грн., суми

непокритого збитку в розмiрi 465 тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi 131 550 тис. грн.
Капiтагlу у дооцiнках, додаткового капiталу, резервного капiталу та вилученого капiталу

станом на З1 грулня2019 року Товариство не мас.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi

Товариства станом на 3 1. |2.201'9 року достовiрно.
Розкриття iнформацii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом перiоду з

28.05.2019 року по З|.|2.2019 року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до
Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку l кПодання фiнансовоi звiтностi>, який виданий
Радою з Мiжнародних станлартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 0l сiчня 2009
року (зi змiнами та доповненнями).

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31. |2.2019 року стаЕовить ср(у 4 985 тис. грн.,

що вiдповiлас пiдсууку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
BapTicTb необоротних активiв Товариства станом на З 1. |2.2019 року становить 100 тис. грн.
BapTicTb оборотних активiв Товариства станом наЗl.|2,2019 року становить 4 961 тис. грн..
BapTicTb поточних зобов'язань Товариства станом наЗ1.Т2.2019 року становить 76 тис. грн..
Аулитори пiдтверджують достовiрнiсть, повноту та вiдповiднiсть чинному законодавству в

ycix суттсвих аспектах даних щодо визнання, класифiкацii та оцiнки активiв та зобов'язань.
З урахуванням витрат понесених та доходiв отриманих за перiод з 28.05.2019 року по

3|.|2.2019 року, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став збиток в розмiрi 465 тис. грн.

Учасник

Заr-а;lьна
Ki.lrbKicTb

цiннrlх паперiв,
IIIT..

Загальна
номiнальна

BapTicTb
цiнних

паперiв, грн.

Вiдсоток у
СК,Уо

i Проливус Володимир Степанович.
l iдентифiкацiйний код 22987l З250

54 500 5 450 000,00 3.978l 02
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Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за перiод з

28.05.2019 року по 31 .|2.20l'9 року в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдображас величину
i структуру доходiв та витраг Товариства.

Iнформачiя про BapTicTb чистих активiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ООНД КНЕРА>,
активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдаrьнiстю кКОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведена в Таблицi 5.

Таб:rиця 5

NЪ з/п
Зна.lеннll

пOказII}Iка на З1
грулIIя 2019 р.

1 А,ктиви фонду, тис. грн. (оцiнна BapTicTb) 5 061

2 ]обов'язання фонду, тис. грн, 16

J pTicTb чистих активiв , тис. грн. (ряд.1- .2) 4 985

Слiд зазначити, що розмiр активiв Фонду вiдповiдас мiнiмальному обсягу активiв,
встановленому законом. Вимоги нормативно-правових aKTiB НКЩПФР, що регулюють порядок
визначення BapTocTi чистих активiв Фонду дотримуються.

Склад та структура активiвl що перебувають в портфелi Фонду
Iнформацiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду наведено в

Таблицi 6.
Таблиця 6

AKTlrBlr lCI Сума (тис. грн.)
Вiдсоток у загальнiй
балансовiй BapTocTi

активiв (7о)

!овгостроковi фiнансовi iнвестицiI 100 1,98

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами

1 0.02

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв
4з 0.85

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 915 97,|2
Грошовi кошти 2 0,03

}'cb1_11,o 5 061 100

На думку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам дiючого
законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку, в тому числi кПоложення про склад та структуру активiв iнституту спiльного iнвестування>,
затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку Jф 1753 вiд
l0.09.2013 року, що висуваються до даного виду ICI.

Про суми витрат вhшкодованих за рахунок активiв Товариства
На лумку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в uiлому вiдповiдають

вимогам дiючого законодавства, та нормативних доку![ентiв НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку, в тому числi <Положенню про склад i розмiр витрат, що вiдшкодовуються за

рахунок активiв iнстиryту спiльного iнвестування)), затвердженого Рiшенням НацiональноТ KoMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку ]ф t468 вiд 13.08.2013 року.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)
В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ

(ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) icHye система внутрiшнього аудиту (рiшення про
створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Ns 29ll2l20|2-| вiд 29.12.20|2
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рокУ), необхiдна для складання фiнансовоТ звiтностi, яка не мiстить суттсвих викривлень унаслiдок
шахрайства або помилок.

Стан корпоративного управлiння
На виконання вимог Закону Украiни кПро iнститути спiльного iнвестування) Ns 5080- IV вiд

05.07,2012 р. (зi змiнаN,Iи та доповненнями) Товариством з метою захисту законних прав i iHTepeciB
учасникiв Товариства створюсться Наглядова рада.

Рiшенням УчасItика АкцIоFIЕрнЕоI-,о l,оI]АриствА (ЗАКРИ'ГИЙ
НЕДИВЕРСиФIков лниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний оонд кнЕрд>
N9 11 вiд l1,09.2019 року було припинено повноваження Скуратовського А. Л., який здiйснював
одноосiбно повItоваження Наглядовоi ради Товариства та обрано з 12.09.20|9 року новий склад
I-IаглядовоТ ради, а саме: члени НаглядовоТ Ради: Яворська А. Б., Щанiсляrr О. В., Козловський О. М,
та було затверджено рiшення про обрання Головою НаглядовоТ ради АКЦIОНЕРНЕОГО
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кНЕРА> Яворську Алiну Борисiвну.

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

фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого Рiшення Нацiона-tlьноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 ]ф 1597 венчурнi фонди такий розр,lхунок Ее
здiйснюють.

Iнформачiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у
фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан.

Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати сутт€вий вплив на фiнансовий стан Товариства по
заявi управлiнського персоналу, були вiдсутнi.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 <Розкриття iнформачii про зв'язанi сторони> та МСА 550

кПов'язанi сторони> ми звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку
пов'язаних осiб та, за HffIBHocTi таких осiб, характеру операцiй з ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприсмства, що знаходяться пiд
контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприсмства або фiзичнi особи, що прямо або
опосередковано здiйснюють контроль Товариством або сутт€во впливають на його дiяльнiсть, а
також близькi члени родини такоi фiзичноi особи.

Iнформацiя про пов'язаних осiб корпоративного iнвестицiйного фонду
Iнформаuiя про учасникiв та голову наглядовоi ради корпоративного iнвестицiйного фонду:

Таблиця 7

Група }ф

з/п
Повне найменування

ориличноi особи - учасника
чи прiзвище, iм'я, по

батьковi фiзичноТ особи -

учасник4 голови
наглядовоi ради
корпоративного

iнвестицiйного фонду

Код за еДРПОУ юриличноi
особи - учасника або

ресстрачiйний номер
облiковоТ картки платника
податкiв rРiзичноi особи -

учасник4 голови наглядовоi
ради корпоративного фонду

*

мiсцезнаходження
юриличноI особи чи

паспортнi ланi фiзичноi
особи, щодо якоi

подасться iнформачiя

Частка в

статутном
у капiталi
корпорати

вного
фонлу,

о/о**

Належнiсть фiзичноi особи -

учасника до суб'сктiв,
визначених статтею 3 Закон1
Украiни кПро запобiгання

корупчiТ>, та./або частка
лержавноi чи комунальноТ

власностi у юриличнiй особi
- учаснику

l 2 3 4 5 6 1

А Учасники - фiзичнi особи

l

Про.ливус Вололимир
степанович 229871з250

Паспорт АВ N9 4382l8,
виданий Ленiнським РВ

УМВС Украiни у
Вiнницькiй областi,3l

липня 2002 року

l00 не належить

Б Учасники - юридичнi особи

1з



в Голова наглядовоi ради

l

Яворська Алiна Борисiвна
3 248408906

Паспорт СМ М 7343З6,
виданий Замостянським

РВ УМВС Украiни у
вiнницькiй областi,

15.08.2005 року

0
нс нiutежи,гь

Усього
100%

В 20l9 роцi Товариство не здiйснювало операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг
мiж пов'язаними сторонами, що виходять за межi звичайноТ дiяльностi Фонду. Будь-яка
заборгованiсть з IIов'язаними сторонами в балансi Товариства вiдсутня.

За piK, що закiнчився 31 грулня 2019 року, не мас заборгованостi за сумами, що пiдлягають
виплатi повlязаним сторонам,

OriiHKa можливоТ HiuIBHocTi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться
'Говариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдноi пов'язаноТ
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiй - не нараховувались та не отримувались.
В процесi перевiрки фiнансовоТ звiтностi Товариства, в iнформацiТ щодо перелiку пов'язаних

осiб та операцiй з такими особаN,Iи невiдповiдностей не встановлено.
Iнформацiя щодо пов'язаних cTopiн наведена в Примiтках до фiнансовоi звiтностi,

Про дотримання вимог нормативно - правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку

Пiд час перевiрки фактiв порушення вимог нормативно-правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з

цiнних паперiв та фондового ринку, iнформачiя про жоднi порушення не надана.

Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань,
ймовiрнiсть визнання яких на балансi с достатньо високою, пiд час перевiрки не виявлено.

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

Iнформачiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во вплинути на
дiяльнiсть АкцIонЕрного товАриствА (ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ Фонд <<нЕрА), активи якого
перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (компднIя З
УПРАВЛIНЕЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у майбутньому
вiдсутня.

щодо дотримання законодавства у разi лiквйацii Фонлу: пiд час проведення перевiрки
КУА не приймала жодних рiшень щодо лiквiдацii Фонлу та аудиторами не встановлено жодних
пiдстав для прийняття рiшення щодо лiквhацii Фонду.

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

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'екта господарювання та його середовища, включЕlючи його внутрiшнiй контроль, як
цього вимагас МСА 315 <Iдентифiкачiя та оцiнювання ризикiв суттевого викривлення через

розумiння суб'скта господарювання i його середовища), нами були виконанi процедури необхiднi
для отримання iнформацii, яка використовувi}лася пiд час iдентифiкацiТ ризикiв суттевого
викривлення внаслiдок шахраЙства у вiдповiдностi до МСА 240 кВiдповiдальнiсть аудитора, що
стосусться шахраЙства, при аулитi фiнансовоi звiтностi>. Нами були поданi запити до управлiнського
персонаJIу та iнших прачiвникiв Товариства, якi на нашу д}мку, 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'екта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та
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спосiб фiнансування, облiкову полiтику, чiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики,
огляди фiнансових результатiв.

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

Iншi питання
OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрму mа умова dozoBopy на провеdення ауdumу

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 8.

Таблиця 8

Згiдно з,Щодатком Ns 1 до .Щоговору Jllb l2-1l09 вiд 12 вересня 2019 року на проведення аудиту
ТоваристВо з обмеЖеноЮ вiдповiдальнiстю <Аулиторська фiрма KIMoHa - Аудит>, що дiс на пiдставi
свiдоцтва про внесення до ресстру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi J\b о79|, виданого рiшенням

15

оцlнки та

фiнансова

м
п/rt

пttka:lrrrrk Значення

l

Повне найменування та
iлентифiкацiйний код юридичноi
особи

товариство з обмеженою вiдповiда.llьнiстю кдулиторська
фiрма <Iмона-Аудит)), 2З50027 1

2

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

Свiдоцтво Аулиторськоi палати
Украiни про те, що суб'ект
аудиторськоТ 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

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

Свiдоцтво Jф 0791, видано рiшенням АудиторськоТ палати
УкраТни вiд 26.01.2001 року Ng 98, продовжено рiшенням
Аулиторськоi палати УкраiЪи вiд24.09.2015 року, }ф 315/3
до24.09.2020 року;

Номер бланку Jф075l, затверджене Рiшенням АПУ вiд
25.01.201 8 року JФ354/3

Третiй

J

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

Величко Ольга Володимирiвна
сертифiкат аудитора серiя А }ф 0005l82, виданий рiшенням
Аулиторськоi палати Украiни Jф 109 вiд2З.04,2002 року,
продовжений рiшенням J\Ъ356/2 вiд 29,03,201 8 року
чинний до 2З.04.2022 року

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

Майборода Олена Олександрiвна
сертифiкат аудитора серiя А JЮ 007738, виданий рiшенням
Аулиторськоi палати УкраIни }ф 360/2 вiд 31.05.2018 року,
чинний до 31.05.2023 року

5 Мiсцезнаходження: 01030, п4. КиiЪ, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Адреса здiйснення дiяльностi ЦУ0, м. Киiв, проспект М. Бажана,2б, оф. 95
7 телефон/ факс 044 565-77 -22, 565-99-99
8 E-mail mail@irnona-audit.ua
9 Веб-сайт www.imona-audit.ua



Аулиторськоi палати УкраТни вiд 26.01.2001 рокУ Nэ 98, продовжено рiшенням Аудиторськоi палати
Украiни Jъ315/З до 24.09.2020 року, свiдоцтво дПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi
(нОмер бланку J\Ъ0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року },{ЬЗ5413), провело незtlлежну аудиторську
перевiрку первинних та установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв
АКЦIОНЕРноГо товАрист,вА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурFIий
КОРПОРАТИВrIИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кНЕРА>, активи якого перебувають в управлiннi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПдНIЯ З УПРдВЛIННЯ дкТИВдМИ кПРо
КАПlТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у склалi: Ба-llансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31
грудня 20l9 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за перiод з 28.05.2019
року по З|.|2.20119 року, Звiту про рух грошових коштiв за перiод з 28.05.2019 року по 31.|2,20|9
року, Звiту про власний капiтал за гlерiод з 28.05.2019 року по 31.12.20|9 року i Примiток до
фiнансовоi звiтностi за перiод з 28.05.2019 року по З|.I2.20l9 року на предмет IIовноти,
лостовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.

Перiол проведення перевiрки: з 03 лютого 2020 2020 року.

Аулитор
(сертифiкат аудитора серiя А Jtlb 007738, виданий pi
31.05.20l8 року, чинний до 31.05.202З року)

Генеральний директор

Майборола О.О.
алати Украiни Jф 360/2 вiд

Величко о. В.
i палати Украiни ]ф 109 вiд(сертифiкат аудитора серiя А J\b 0005l82, виданий рiшенн

2З.04.2002 року, продовжений рiшенням Jф356/2 вiд29.03.2018 року чинний до2З,04.2022 року)

f,ага ск.rtадання Звi,гу IIезаJежIIого аудитора 23 бере:rня 2020 року
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