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I. Звiт щодо аудиту фiнансово[ звiтностi

.Щумка
Ми провели аудит фiнаrrсовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(ЗАкРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кНЕРА> (кол еЩРПОУ 4З022З7З), активи якого перебувають в

управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI
АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), (налаrri - Фонд, або Товариство)
яка включас Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 3l. |2,2020 року, Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупниЙ дохiд), Звiт про р}х грошових коштiв (за прямим методом),
Звiт про власний капiтал за piK, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансовоi
звiтностi, включаючи стислий викJIад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний Фонд
(НЕРА), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>, що
додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан Товариства
станом на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що
закiнчився зrвначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi
(мсФз),

Основа для думки
Ми провели ауди,г вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни <Про аудит фiнансовоi

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> та вiдповiдно до <Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг), видання 201б -
2017 poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням
Аулиторськоi палати УкраiЪи Jф 361 вiд 08.06.2018 року, лля застосування до завдань,
виконання яких буде здiЙснюватися пiсля 01 липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшень
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi кВимог до
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аудиторського висновку, що подаеться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного
iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та компанii з управлiння
активами), що затвердженi Рiшенням Нацiопальноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку Украiни Ns 991 вiд 11.06.201З року.

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

Ми с незалежними по вiдношенню до дКЦIоНЕРноГо ТоВдРИСТВд кЗдКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(НЕРА), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ),
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Рали з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Украiнi до нашого
аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання iх як основи для нашоi дуIчIки.

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

Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В результатi
нестабiльноТ ситуацii в УкраiЪi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризиками.

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

CBiToBa пандемiя KopoHoBipycHoi хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю ii
подitльшого поширення в YKpaTHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб' cKTiB господарювання.

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

Суттевих суджень управлiнського персоналу щодо облiкових оцiнок впливу пандемii
COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на невизначенiсть
оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiТ пов'язаноТ з вiдповiдними
облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як складена до настання цих
подiй.

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

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

наЙбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Цi
пиТання розглядались у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та
ВРаХОВУВаЛиСЬ при формуваннi думки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо окремоi думки
ЩОДО цих IIитань. Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в
нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiда-пьнiсть за iншу iнформацiю, Iнша iнформацiя с

iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
РИНКУ За2020 piK, у Поясненнях управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства.



наша думка щодо фiнансовот звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоi iнформаuii.

у зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiда,тьнiстю с

ознайомитися з iншою iнформаuiею та при цьому розглянути, чи icHye суттсва

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформаuiя виглядае такою, що мiстить суттеве

викривлення.
ЯкщО на ocHoBi проведенОТ намИ роботИ ми доходИмо висновку, що 1снус суттсве

викривлення цiет iншот iнформачiт, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили

,uпй* фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту,
ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бlхгатrтерського облiку, процедур

внутрiшнЬого аудитУ, внутрiшнiо.о по*rrролю та систем управлiння ризиками в Товариствi,

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонаJI Товариства несе вiдповiдальнiсть за склаДання i достовiрне

подання фiнансовоi звiiностi вiдпоЪiдно до мсФЗ та за таку систему внутрiшнього

контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити

.ппuдur"" фiнансовоi звiтностi, що ne мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або

помилки.
при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персона-п несе вrдповlдальнlсть за

оцiнкУ здатностi ТоваристВа продоВжуватИ своЮ дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та

використов},ючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга-птерського

облiку, KpiM випадкiв, якщО управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи

припинити дiяльнiсть, або не мас iнших реrrльних альтернатив цьому,
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповtдальнlсть за нагляд за

процесом фiнансового звiтування Товариства
вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, цо фiнансова звiтнiсть у

цiломУ не мiститЬ суттсвогО викривлеНня внаслiДок шахраЙства абО помилки, та випуск Звiту

uул"rЬрu, який мiстИть нашУ Думку. Обгрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi,

проте не гаранТУе, ЩО аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве

викривлення, якщо таке icHye.
ВикривJIення можуть бути результатом шахраЙства або помилки; вони вваЖаютьсЯ

суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкусться, вони можуть впливати

nb 
"поrо*iчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi фiнансовот звiтностi.

ВиконlтоЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИстовусмо професiйне судження

та дотримусмось професiйного скептицизму rrротягом усього завдання з аудиту,

KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики еуттевого викривлення фiнансовот звiтностi

внаслiдок-шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконусмо аудиторськi процедури у
вiдповiдь 

"u цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що с достатнiми та

прийнятними для використання ix як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення

суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для викривлення

внаслiдок ,ro*rnn", оскiльки шахрайство може включати змову, пiлробку, навмиснi

пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

. отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю' що стосусться аудиту, Для

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю,
. оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформачii, зроблених управлiнським персонаJIом;

. доходимо висновкУ щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом

припущеНня прО безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга;lтерського облiку та

на ocHoBi orp"ru"r* аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHye сутт€ва

невизначенiстЬ щодО .rодiй або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
з



Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такоi cyTTcBoi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу
в нашому Звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкритгя iнформацiТ е ненtшежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки rрунтуються на аудиторських док€вах, отриманих до дати нашого Звiту
аудитора. BTiM майбутнi подii або 1rиови можуть примусити Товариство припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

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

розкриттям iнформацii, а також те, чи розкривае фiнансова звiтнiсть операцiТ та подii,
покладенi в основу iх складання, так, щоб було забезпечено iiHe достовiрне подання.

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

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

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (НЕРА) наведено в Таблицi 1.

Таблиця 1

.пlъ

п/п
Показник Значення

1 Повне найменування Товариства
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД КНЕРА>

КЗАКРИТИИ
ВЕНЧУРНИЙ

2
Органiзацiйно-правова форма
Товариства Акцiонерне товариство

аJ Код за СДРПОУ 4з022з7з

4

Серiя, номер Виписки з Сдиного
державного ресстру юридичних осiб
та фiзичних осiб-пiдприемцiв та дата
проведення державноТ реестрацii

Номер запису в Сдиному державному peecTpi юридичних
осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв 1 074 |02 0000 085488
Щата проведення державноТ реестрачii 28.05.2019 року

5 Мiсцезнаходження Украiна, 03045, MicTo Киiв, Голосiiвський район,
провулок Вiто-Литовський, будинок 1 0

6 Види дiяльностi за КВЕЩ-20l0 64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти

7

Свiдоцтво про внесення iнституту
спiльного iнвестування до единого
державного ресстру iнститутiв
спiльного iнвестування, видано
Нацiональною комiсiею з цiнних
паперiв та фондового ринку

Свiдоцтво Jф 00748,
Реестрацiйний код за С.ЩРIСI 13З00748,
дата внесення iнстиryту спiльного iнвестування до
€ДРIСI 18.06,20l9 року

8 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифiкований

9 Строк дiяльностi Фонлу З0 poKiB з моменту внесення Фонду до Сдиного
державного ресстру iнститутiв спiльного iнвестування

10 Рiшення про створення Фонду
Рiшення одноосiбного засновника
ТОВАРИСТВА
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

АКЦIОНЕРНЕОГО
КЗАКРИТИЙ

ВЕНЧУРНИЙ



КОРПОРАТИВНИИ IHBE С ТИЦ|ИНИИ Ф ОНД ( НЕР А ))

(Рiшепня М 1 вiд 27.0З.2019 року)

11 Керiвник Яворська Алiна Борисiвна

Рiшенням Учасника АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(НЕРД) Ns 11 вiд 11.09.2019 року було укладено,Щоговiр про розiрвання.ЩоговорУ ПРО

управлiння активами iнвестицiйного фонду JФ 29105-2019-2 вiд 29.05.2019 року, укладеного з
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю кКоМПдНIя З УПРАВЛIнНЯ АКТИВАМИ
(РIЧМОНД>.

Рiшенням Учасника АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кНЕРА> Jф 12 вiд |2,09,2019 року було затверджено .Щоговiр про управлiння активами
iнвестицiйного фонду J\ч |2109,2019 вiд |2.09,20119 року, укладеного з Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю (КоМПдНIя З УПРАВЛIННЯ АкТИВАМИ (ПРо кАПIТАЛ
ЕссЕт мЕнЕджмЕнт>.

Регламент та Iнвестицiйна декларацiя АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (НЕРА) затвердженi Рiшенням Учасника (Рiшення ЛЪ l вiд
29,05.2019 року).

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

Управлiння активами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
кНЕРА> здiйснюс Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) (Згiдно Рiшення
Учасника JЮ 12 вiд |2.09.2019 року.

OcHoBHi BhoMocTi про Товариство з обмеженою вiдповИальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> наведенi в
Таблицi 2.

Таблиця 2
лъ
пlп Показник Значення

1 Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ КПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

2 Код за СДРПОУ 3764\656

J

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

Щата та номер запису в Сдиному державному peccTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв:
19.05.20l1 року N9 1 068 102 0000 0279lб

4 Мiсцезнаходження 01133, м. Киiв, провулокЛабораторний, буд. 1

секцiя З та 4

5
OcHoBHi види дiяльностi за
квЕд-2010

64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти;
б6. 1 1 Управлiння фiнансовими ринками;
66,|9Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення;
66.30 Управлiння фондами

5



6 Лiцензii

Лiцензiя cepiT АЕ Jф 185446, видана Нацiональною
комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку дiяльностi з управлiння активами
iнститучiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння
активаtrли). Строк дii лiцензiТ: 18.08.201 1 р.
18.08.201б р.;
Дата видачi лiцензii: 20.02.20\З року;
Лiцензiя Ns 740, видана Нацiональною комiсiсю з

цiнних паперiв та фондового ринку - |2,07.201,6

року, строк дii лiцензii з l9.08,20lб року
необмежений, на провадження професiйноi
дiяльностi на фондовому ринку дiяльностi з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB
(дiяльностi з управлiння активами);

7 Керiвник Медвiдь Олена Миколаiвна

Заресстрований (пайовий) капiтал
.Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського

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

становить 1З7 000 000,00 (сто трилuять ciM мiльйонiв) гривень, подiлений на 1 370 000 штук
акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня кожна.

Розмiр початкового статутного каuiталу Товариства складае 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.
Станом на 31 .|2.20119 року було розмiщено та повнiстю сплачено 54 500 акцiй

загаJIьною номiна_ltьною вартiстю 5 450 000,00 (ш'ять мiльйонiв чотириста п'ятдесят тисяч)
грн.

Установчими зборами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIЙниЙ Фонд
(НЕРА) (Рiшення одноосiбного Засновника Ns 1 вiд 27.03.20]19 року) було затверджено
рiшення про створення АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВВСТИЦIЙНИЙ ООНД
(НЕРА) 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
створюсться початковий статутний капiтал у розмiрi 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.

Свiдоцтво про реестрацiю випуску акцiй видано АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
(ЗАкРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД кНЕРА> Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового
ринку, що засвiдчус випуск акцiй на загirльну суму 5 450 000,00 (п'ять мiльйонiв чотириста
п'ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок, номiна_пьною вартiстю 100,00 грн. за 1 акцiю; простих
iменних акцiй 54 500 штук; форма iснування акцiй - бездокументарна.

Реестраuiйний Ns 001819; дата ресстрацii 18.0б.201,9 року.
Засновники набувають акцii шляхом закритого (приватного) розмiщення.



Таблиця З

л}
п/п

Засновник Товарпства {aHi про Засновника
Загальна

сума внеску
(грн.)

Кiлькiс
ть акцiй

(шт.)

Частка в
статутном
у капiталi

("/"|

1
Скуратовський Андрiй

Леонiдович

С фiзичною особою за
законодавством Украiни;

реестраuiйний номер
облiковоi картки платника

податкiв 28з97|59З4

5 450 000,00 54 500 100,00

ВСЬоГо: 5 450 000,00 54 500 100,00

Засновниками Товариства е особи, iнформачiя про яких наведена в Таблицi 3.

Iнформацiя про сплату BHecKiB грошовими коштами Засновником до
капiтшrу Товариства наведена в Таблицi 4.

статутного

Таблиця 4
Засновники Товариства Дата банкiвськоТ виплrски; установа банку

одержyвача
Сума (грн.)

Скуратовський Андрiй
Леонiдович

реестрацiйний номер
облiковоi картки платника

податкiв 28з9715934

Виписка по особовому рахунку
Ns 26503260004

вiд27.05,2019 року;
АТ (МЕГАБАНк),

код еДРПОУ 09804l19, МФО 35|629

5 450 000,00

ВСЬоГо: 5 450 000,00

Згiдно наведених даних, Засновники Товариства до дати державноТ реестрацii зробив
Внесок 100% вiд розмiру свого вкладу у виглядi грошових коштiв на рахунок, що був
вiдкритий в АТ <МЕГАБАНК)), код СДРПОУ 09804119, МФО З5|629,

Сдиним Учасником АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВД (ЗДКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицйний Фонд
(НЕРА) (Рiшення Ns 4 вiд 0З.07.2019 року) було затверджено рiшення про збiльшення
Статутного капiталу Товариства на l31 550 000,00 грн. шляхом додаткового виtIуску з метою
спiльного iнвестування 1З15 500 штук простих iменних акцiй номiна,rьною вартiстю 100,00
грн. за одну акцiю, на заг€uIьну суму по номiнальнiй BapTocTi 131 550 000,00 грн.

Були затвердженi змiни до Статуту Товариства. Вiдповiдно до новоi редакцii Статуту
Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створюсться Стаryтний капiтал в розмiрi
1З7 000 000,00 (сто трилчять ciM мiльйонiв) гривень, подiлений на 1 З70 000 штук акцiй
номiнальною вартiстю 100,00 гривня кожт{а, Станом на 31.12,2020 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 капiта,rу
ТОвариства складае 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.

Початковий статутний капiтал повнiстю сплачений грошовими коштами.
Свiдоцтво про ре€страцiю випуску акцiй видано АкЦIоНЕРНоМУ ТоВАРИСТВУ

кЗАКРИтиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпордтивний
IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД (НЕРА) Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та фондового
РИНКУ, ЩО засвiдчуе випуск акцiЙ на загальну суму 137 000 000,00 (сто тридцять ciM
МiльЙонiв) гривень 00 копiйок, номiна:lьною вартiстю 100,00 грн. за 1 акцiю; простих
iменних акцiй 1 370 000 штук; форма iснування акцiй - бездокументарна,

Ресстрацiйний Ns 001 893; дата реестрацii 21 .08.2019 року.[IoBa редакцiя Статуту Товариства затверджена Рiшенням Учасника
АКЦIОНЕРНОГО ТоВАриствА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковдний вЕнчурний
корпорАтивниЙ IнвЕстицlЙниЙ Фонд кнЕрА> (рiшення }ь 4 вiд 03.07.2019 року).



Протягом 2020 року вiдбувалося розмiщення 8 З 1 1 900 штук акцiй додатковоI eMicii за
цiною 8 100 тис. грн., що пiдтверджено вiдповiдними первинними документами та
банкiвськими виписками.

8 311 900 штук акцiй були розмiщенi за цiною, нижче ix номiнальноi BapTocTi. Сума в

розмiрi 272 тис. грн. була вiднесена на зменшецня нерозподiленого прибутку Фонду.
Протягом 2020 року викуп власних акцiй Товариство не здiйснюваJIо.
Отже, станом на 31,|2.2020 рок}, заресстрований Статутний капiтал Товариства

складас 137 000 000,00 (сто трилчять ciM мiльйонiв) гривень.
Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить 12З2З8

100,00 грн.
На думку аудиторiв, формування та сплата статутного капiталу Товариства в ycix

суттевих аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства. Аулитори зiвначають про
вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим документам.

Щоло можливостi (спроможпостi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть
протягом найближчих 12 мiсяцiв

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

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

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

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

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

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

Грудня 2020 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоi полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу пПро органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику
товариства).

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначас ocHoBHi засади
ВеДення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних
принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реестрацii господарських операцiй, якi
передбаченi Законом Украiни кПро бу<галтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>
N9 996-XIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами
фiнансовоi звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовуе при веденi облiку та складаЕня звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ. Облiкова полiтика встановлю€ принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку,
визначення та дета-ltiзацii окремих статей фiнансовоi звiтностi Товариства.



Розкриття iнформацiiу фiнансовiй звiтностi.

Розкраmmя iнформацii сmосовно акmuвiв
Нематерiальнi активи, octloBнi зпсоби, довгостроковi бiологiчнi активи,

довгострокова дебiторська звборгованiсть та iншi необоротнi активи
У результатi проведеноi перевiрки аулиторами встановлено, що станом на 3l .|2.2020

року на ба-llансi 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

ана,тiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.|2.2020 року на балансi
Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii (iншi фiнансовi iнвестицii) в
cyMi l00 тис. грн.

В складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються корпоративнi права
(частка 10% в СК ТОВ кМостобуд)), код СДРПОУ 380393б4 ) в розмiрi 100 тис. грн.
Перерахунок ба;lансовоi BapTocTi фiнансових iнвестицiй в 2020 рочi Фонд не здiйснював.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на 3|.12.2020
року не доступнi, що е ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових
iнвестицiй.

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути не значним для фiнансовоi
звiтностi Фонду.

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв
аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З 1 .|2.2020 року на балансi
Товариства не облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицiТ.

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

Щебiторська заборгованiсть
Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 3 1 .1 2.2020 року

вiдсутня.
Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на

З1.12.2020 року вiдсутня, що вiдповiдае первинним документам та даним peccTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку,

Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами станом на З1.|2.2020
року становить 1 тис. грн..

,Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з бюджетом станом на
З|.\2.2020 року становить 5 тис. грн..

Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахунками з нарахованих доходiв
склада€ станом на З 1. \2.2020 року 56 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2020 року
СТаноВиТь 1З 0З8 тис. грн., що вiдповiдае первинним доку!(ентам та даним peecTpiB
анаrriтичного та синтетичного облiку.

Слiд зазначити, що дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2020 року
в розмiрi 13 100 тис. грн.. становить 99,987О^ вiд активiв Фонду.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторськоI заборгованостi
Сформований в розмiрi 54 тис. грн. Товариство оцiнюс, що iMoBipHicTb дефолту по вище
зазначенiЙ заборгованостi протягом найближчих 12 мiсяцiв, не значна. Керiвництво Фонду
За поясненням Управлiнського персоналу проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного
ризику з використанням iндивiдуального пiдходу.

МСФЗ 9 вимагае створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки, тобто збитки вiд
знецiнення, HaBiTb з мiнiмальною ймовiрнiстю. Резерви пiд кредитнi збитки створюються з
моменту первiсного визнання активу.
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На думку аудитора, вплив змiни в оцiнках при iншому пiдхолi дооцiнки рiвня
кредитного ризику при формуваннi резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки може бути
значним, однак не перевищуватиме порiг сутгевостi (5% вiл валюти балансу).

Iнформацiя щодо дебiторськоi заборговапостi розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоi звiтностi.

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом на З1.12.2020 року на рахунках

Товариства склав З4 тис. грн., що вiдповiдае банкiвським випискаN4 та даним, вiдображеним
в фiнансовiй звiтностi Товариства. Кошти облiковlтоться на поточному рахунку в cyMi 15
тис. грн., вiдкритому 29 жовтня 2019 року в АТ <Райффайзен Банк АВАЛЬ>, на рахунку,
вiдкритому 27 червня 2019 року в АТ кБанк Крелит .Щнiпро> в cyMi 1 тис. та на рахунку,
вiдкритому 10 липня 2020 року, в АТ <Пiвденний> в cyMi 18 тис. грн.

10 листопада 2020 року рейтинговий KoMiTeT РА кСтандарт-Рейтинг> прийняв
рiшення про оновлення рейтингiв АТ <Райффайзен Банк Аваль> (кол е.ЩРПОУ 14З05909):
ffовгостроковий кредитний рейтинг АТ кРайффайзен Банк Аваль> за нацiонаJIьною шкалою
оновлено на piBHi uaAAA. Банк або окремий борговий iнструtиент з рейтингом uaAAA
характеризусться найвищою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украiнськими
позичаJIьниками або борговими iнструментами.
Короткостроковий кредитний рейтинг АТ кРайффайзен Банк Аваль> оновлено за
нацiональною шIкаJIою на piBHi uaKl. Банк або окремий борговий iHcTpyMeHT з рейтингом
uaKl характеризу€ться високою кредитоспроможнiстю порiвняно з iншими украiнськими
позичальниками або борговими iHcTpyrvleHTaми. Фiнансовий стан такого позичальника дас
можливiсть попередити передбачуванi ризики в короткостроковому перiодi.
Рейтинг депозитiв АТ <Райффайзен Банк Аваль)) оновлено на piBHi ual за шкалою РА
кСтандарт-Рейтинг>.

Приймаючи рiшення про оновлення рейтингiв АТ <Райффайзен Банк Аваль>,
Агентство керувалось результатами аналiзу пiдсумкiв роботи Банку за дев'ять мiсяцiв 2020
року, особливою та регулярною iнформацiсю Банку як eMiTeHTa цiнних паперiв.

Рейтингова агенцiя IBI-Rating пiдвищила рейтинг надiйностi банкiвських вкладiв АТ
(БАНК КРЕДИТ ДНIПРО) до рiвня ((5), що означае <вiдмiнну надiйнiсть>. Як зазначаеться
У звiтi агенцii, АТ (БАнК кРЕДИТ ДНIПРо>- надiйна фiнансова установа, яка вчасно
розраховуеться за своiми зобов'язаннями, мшIочутлива до впливу зовнiшнiх та внутрiшнiх
факторiв та мае добру репутацiю.

YKpaiHcbKa РА IBI-Rating пiдвищила АТ (БАНК КРЕДИТ ДНIПРО) довгостроковий
кредитниЙ реЙтинг за нацiональною реЙтинговою шкаJIою до рiвня <uaAA>. Перегляд
реЙтингу обумовлений наявнiстю фiнансовоi пiдтримки з боку нового акцiонера банкiвськоТ
УсТанови власника однiеТ з найбiльших украiнських бiзнес-груп DCH Олександра
Ярославского; покращенням показникiв лiквiдностi та капiталiзацii; позитивною динамiкою
РОЗВиТкУ роздрiбного кредитування та кредитування клiентiв агропромислового сектору;
приЙнятною диверсифiкацiею ресурсноi бази, поступовим скороченням неробочих активiв, а
також покращенням ошерацiйного фiнансового результату.

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

Розкр аmmя iнформацit tцоdо зобов'язань

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

ВiдпОвiДають вимогам Мiжнародного стандарту бlхга_llтерського облiку 37 <Забезпечення,
YMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи), який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв
бУхгалтерського облiку (РМСБО) та застосовусться з 0l липня |999 року (зi змiнами та
доповненнями).

Щовгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на Ы.12.2020 року не
облiков}тоться.

Iншi довгостроковi зобов'язання станом на 31. |22020 року вiдсутнi.
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Станом на З 1 .12.2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуеться
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 20 тис. грн., що
вiдповiдас даним peccTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.|2,2020 року на балансi Товариства вiдсутнi.,
що вiдповiдае даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Простроченоi кредиторськоi заборгованостi на балансi Товариства станом наЗ1J22020
року не облiковуеться.

Аудитор пiдтверджуе, що зобов'язання вiдображенi на балlансi Товариства За
достовiрно визначеною оцiнкою, та в майбутньому icHyc ймовiрнiсть ix погашення, На
пiдставi проведеноi перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття
Товариством iнформацii про зобов'язання вимогам МСФЗ.

Р о з кр аmmя i н ф о р м а цii ulо d о ф i н а н с о в uх р е зул ь mа mi в

Доходи
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi

наступних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку,
розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону
Nb 996.

За результатами аудиторськоТ перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журншrах -
ордерах та оборотно сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв
Товариств а за 2020 piK вiдповiдають первинним документаN4.

На думку аудиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттевих аспектах
ВеДеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоi звiтностi 15 <Дохiд вiд
договорiв з клiентами>.

Згiдно даних бу<галтерського облiку та звiтностi величина iнших операцiйних доходiв
Товаристваза2020 piK склала 16 тис. грн.

Iншi фiнансовi доходи Товариства за 2020 piK складають 716 тис. грн.
Iнформацiя щодо доходiв розкрита в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.

Витрати
На дУмку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм

мсБо.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюеться на пiдставi наступних первинних

дОкУментiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових
документiв.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в
ЖУРНаJIах-орДерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документам та даним фiнансовоi звiтностi Товариства за 2020 piK.

Адмiнiстративнi витрати Товаристваза2020 piK склали 247 тис. грн., iншi операцiйнi
витрати склапи 7| тис, грн., iншi витрати складають 285 тис. грн.

Елементи операцiйrrих витрат за 2020 piK
Таблиця 5

Таким чином, з урахуванням
2020 piK, фiнансовим результатом
грн.

доходiв отриманих та витрат, понесених
дiяльностi Товариства став прибуток у

Товариством за

розмiрi |29 тис.
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Витрати дiяльllостi Фоrlдч Су..Ма (rжс. rрн.)
MaTepia,rbHi витрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати 318
Разом 318



Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020
piK в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину i структуру доходiв та
витрат Товариства.

Iнформацiя do 3вimу про рух ?роuловuх кошmiв (за прялtuм меmоdом).
Iнформачiя про грошовi потоки Товариства надае користувачам фiнансових звiтiв

змогу оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та iх еквiваленти, а
також оцiнити потреби суб'скта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

Товариство не мас залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i е недоступними для
використання, не мае невикористаних запозичених коштiв, що е наJIвними для майбутньоТ
операцiйноi дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких
iснують буль-якi обмеження щодо використання.

За,тишок грошових коштiв станом наЗl.\2.2020 року на рахунках у банках складае 34
тис. грн.

Iнформоцiя do Звimу про власнuй капimал (змiнu у власному капimалi)
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на З l грулня 2020 року складас

суму lЗ 214 тис, грн.
BiH складаеться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 137 000 тис. грн.,

суми Еепокритого збитку в розмiрi 548 тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi 12З 2З8
тис. грн.

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на 3 1. |2.2020 року достовiрно.

Розкриття iнформацii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2020
року навелено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 сiчня 2009
року (зi змiнами та доповненнями).

<<Звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги>>

Стаryтний капiтал
,Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського

облiку 40 <Зареестрований (пайовий) капiтал>.
У Товариства станом на 31 грулня 2020 року, заре€стрований статутний капiтал

становить 137 000 000,00 (сто тридцять ciM мiльйонiв) гривеЕь, подiлений на 1 370 000 штук
акцiй номiнальною вартiстю 100,00 гривня кожна. Розмiр початкового статутного капiта:tу
Товариства склада€ 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.
Неоплачений капiтал Товариства станом на З1 грулня2020 року становить 123 2З8 тис.

грн., вилучений капiтал становить вiдсутнiй.
На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттсвих

аспектах вiдповiдас вимогам чинного законодавства.
АУлитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства

установчим документам.
Станом на 31 грудня 2020 року зареестрованим акцiонером Товариства е фiзична

особа, яка володiе акцiями:
Таблиця 6

Дкцiонер загальна кiлькiсть
цlннпх паперlв, шт.

Загальна
номlнальна

Bapтlcтb
цirrнпх

паперiв, грн.

Вiдсоток у СК
серед

розмiщених
акцiй,Уu

Продивус Володимир Степанович,
iдентифiкац lйний код 22987 1 3 25 0

l37 619 1з 761 900,00 l0,045182

Вiдповiдно до Ресстру власникiв iменних цiнних паперiв АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
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КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФоНД (нЕрА> цiннi папери, оформленi
глобальним сертифiкатом до розподiлу за власциками, станом на 31J2.2020 року складають
1, 2З2 З81' штук загальною номiнальною вартiстю l23 2З8 100,00 грн.

власний капiтал
власний капiтал Товариства станом на 3 1 грудня 2020 року складас

зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 137 000 тис. грн.,
в розмiрi 548 тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрL |23 2З8

За даними Ба-пансу
суму 13 214 тис. грн.

BiH складаеться iз
суми непокритого збитку
тис. грн.

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi Товариства станом на 31. 12,2020 року достовiрно.

Розкриття iнформацii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2020
року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку 1 кПодання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з
Мiжнародних стандартiв бу<галтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 сiчня 2009
року (зi змiнами та доповненнями).

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на З 1. |22020 року становить суму |З 2|4

тис. грн., цо вiдповiдае пiдсумку розлiлу I пасиву Балансу Товариства на вк,вану дату.
BapTicTb необоротних активiв Товариства станом на 31.12.2020 року становить 100

тис. грн.
BapTicTb оборотних активiв Товариства станом на 31.|2.2020 року становить 1З 134

тис. грн..
BapTicTb поточних зобов'язань Товариства станом на 31.|2.2020 року становить 20

тис. грн..
Аулитори пiдтверлжують доOтовiрнiсть, 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 2020 piK, фiнансовим
результатом дiяльностi Товариства став прибугок в розмiрi 129 тис. грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020
piK в ycix суттевих асгIектах повно i достовiрно вiдобража€ величину i структуру доходiв та
витрат Товариства.

Iнформацiя про BapTicTb чистих активiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА(ЗАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпордтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД кНЕРА>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (коМПдНIЯ З УПРАВЛIННя АкТИВАМИ кПРо КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведена в Таблицi 7.

Таблиця7

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

обсягу активiв,
що регулюють

Ns
з/п

значешufi пьказнrrка на 31
r$удня 2020 р.

l Активи фоrrду, тис. грн. (оцiнна BapTicTb) \з 2з4
2 Jобов'язання фонду, тис. грн. 20
1J BapTicTb чистих активiв фонду, тис. грн. (ряд.1- ряд.2) Iз 2|4
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Склад та структура активiвr що перебувають в портфелi Фонду
Iнформацiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду наведено

в Таблицi 8.

На думку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам
дiючого законодавства, та нормативних докр{ентiв НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку, в тому числi <Положення про склад та структуру активiв iнституту
спiльного iнвестування)), затвердженого Рiшенням Нацiона_пьноi KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку Jф 175З вiд 10.09,2013 року, що висуваються до даного виду ICI.

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

вiдповiдають вимогам дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi <Положенню про склад i розмiр
витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвестування>,
затвердженого Рiшенням НацiональноI KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Ns 14б8
вiд 13.08.20i3 року.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)
В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю кКоМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ

АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ>> icHye система внутрiшнього аудиту
(рiшення про створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом JrlЪ

29l|2120|2-1 вiд 29122012 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> Jф 5080-

IV вiд 05.07.2012 р. (зi змiнами та доповненнями) Товариством з метою захисту законних
прав i iHTepeciB акцiонерiв товариства створю€ться Наглядова рада.

Рiшенням Учасника АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний tнввстицIйний оонд
(НЕРА) J\Ъ 11 вiд 11.09.2019 року було припинено повноваження Скуратовського А. Л.,
якиЙ здiйснював одноосiбно повноваження Наглядовоi ради Товариства та обрано з
|2.09.201'9 року новий склад Наглядовоi ради, а саме: члени Наглядовоi Ради: Яворська А. Б.,

,Щанiслян О. В., Козловський О. М. та було затверджено рiшення про tlбрання Головою
Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНЕОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIЙниЙ оонд
кНЕРА> Яворську Алiну Борисiвну.

Таблиця 8

АКТИВИ ICI Сума (тис. грн.)

Вiдсотоку
загальнlи

балансовiй BapTocTi
активiв (Уо)

!овгостроковi фiнансовi iнвестицii l00 0,76

Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками за виданими авансами

1 0,01

.Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом 5 0,04

!ебiторська заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих доходiв
56 0,42

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 13 038 98,52
Грошовi кошти з4 0,25
Усього lз 234 100,00
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Про сryпiпь ризику ICI
Вiдповiдно до <Положення щодо пруленuiйних нормативiв професiйноi дiяльностi на

фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого Рiшення
НацiональноI KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 Ns 1597 венчурнi
фонди такий розрахунок не здiйснюють.

Iнформачiя шро наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнаrrсовiй звiтностi, проте мо}куть мати суттсвий вплив на фiнансовий
стан.

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

Iнформаuiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 <Розкриття iнформацii про зв'язанi сторони> та МСА

550 <Пов'язанi сторони)) ми звертались до ушравлiнського персон€}лу iз запитом tцодо
надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними.

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

Iнформацiя шро пов'язаних осiб корпоративного фонду
Таблиця 9

В 2020 роцi Товариство не здiйснюв€Iло операцiй з продажу та закупiвлi ToBapiB, робiт
i послуг мiж пов'язаними сторонами, що виходять за межi звичайноi дiяльностi Фонду. Буль-
яка заборгованiсть з пов'язаними сторонами в балансi Товариства вiдсутня.

За piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року, не мае заборгованостi за сумами, що
пiдлягають виплатi пов'язаним сторонам.

Оцiнка можливоi наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами
Проводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу
вiдповiдноi пов'язаноi сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Винагороди у формi акцiй - не нараховувtulись та не отримувались.

]\ь

ll tl

Повне найпtенування юридичноi особи
- засновника, акцiонера чи прiзвище,

iм'я, по батьковi фiзичноi особш -
]асновника, акцiонера

Код за €ДРШОУ
юридичноI особи

- засновника,
акцiонера або
ресстрацiйний

номер оолtково!
картки

платника
податкiв

Мiсцезllаходження юридичноi
особи чи паспортнi ланi

фiзичноi
особtt, щодо якоI подасться

iнформаuiя

Частка в
статутному

капiталi Фонду,
7о фактично

розмiщених акuiй

Акuiонери - фiзичнi особи

l
Продивус Володимир Степанович 2298,71з250

Паспорт АВ JФ 4З82|8,
виданий Ленiнським РВ

УМВС УкраТни у Вiнницькiй
областi, Зl липня 2002 року

100

Акчiонери - юридичнi особи нема€

Голова Наглядово[ ради
корпоративного iнвестицiйного Фонд5

l Яворська Алiна Борисiвна 3248408906
Паспорт СМ J\Ъ 7З4ЗЗ6,

виданий Замостянським РВ
УМВС УкраТни у Вiнницькiй

областi, l 5.08.2005 року

0
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В процесi перевiрки фiнансовоi звiтностi Товариства, в iнформацii щодо перелiку
пов'язаних осiб та операчiй з такими особами невiдповiдностей не встановлено.

Iнформаuiя щодо пов'язаних cTopiH 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-lrравових aKTiB Нацiона,тьноТ
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, iнформачiя про жоднi порушення не надана.

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

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо
зобов'язань дуже пизька.

Iнформацiя про наявнiсть irrших фактiв та обставин, якi можуть суттсво
вIIJIинути на дiяльнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (НЕРА), активи якого перебувають в управлiннi Товариства з обмеженою
вiдповЦальнiстю (коМПАнIя З УПРдВЛIНня дкТИВдМИ (ПРо кдПIТдЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у майбутньому вцсутня.

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

IдентифiкацiТ та оцiнки аудитором ризикiв суттсвого викривлення фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'скта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимага€ МСА 315 кIдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
суттсвого викривлення через розумiння суб'скта господарювання i його середовища), нами
були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацii, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосусться шахрайства, при аулитi фiнансовоi
звiтностi>. Нами були поданi запити до управлiнського персонаJIу та iнших працiвникiв
Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкачii ризикiв суттевого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами
виконанi аналiтичнi rrроцедури, в тому числi по cyTi з використанням деталiзованих даних,
спостереження та iншi. Ми отримаJIи розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'екта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, чiлi та стратегiТ i пов'язанi з ними бiзнес-ризики,
оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

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

Iншi питання
OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрму mа умовu DozoBopy на провеdення ауdumу

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 10.

Таблиця 10
J\t
п/п

Показник Значення

1

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноТ
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Аулиторська фiрма <Iмона-Аудит)), 2З 50027 1
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2

Включено ло Реестру аудиторiв та
суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi,
дата включення вiдомостей до
Реестру, номер в PeecTpi

Свiдоцтво Дулиторськоi палати
Украiни про те, що суб'ект
аудиторськоi дiяльностi пройшов
зовнiшню перевiрку системи
контролю якостi аудиторських
послуг, cTBopeHoi вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм
професiйноТ етики та законодавчих
1нормативних вимог, що
регулюють аудиторську дiяльнiоть

Роздiл <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi>
24.|0.20|8, J\Ъ0791;
Роздiл <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоi звiтностi) 1 3.12.201 8, Ns0791 ;

Роздiл <Суб'скти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоi звiтностi пiдприсмств, що становлять
суспiльний iHTepec> |З,|2,20|8, Ns0791

Номер бланку ]ф0751, затверджене Рiшенням
АПУ вiд 25.01.2018 року Ns354/3

J

Прiзвище, iм'я, по батьковi
генераJIьного директора

Номер реестрацii у PeecTpi
аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоТ
дiяльностi (Роздiл кАудитори>)

Величко Ольга Володимирiвна

100092

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

Номер ресстрацii у PeccTpi
аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоi
дiяльностi (Роздiл <Аудитори>)

100086

Величко Олена Георгiiвна

5 Мiсцезнаходження: 010З0, м. КиiЪ, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Фактичне мiсце розташування 02140, м, КиТв, проспект М. Бажана,26, оф.95
7 Телефон/ факс 044 565-77 -22, 565 -99-99
8 E-mail mail@imona-audit.ua
9 Веб-сайт www.imona-audit.ua

Згiдно з Щодатком ]ф 3 вiд 11 сiчня 202i року про проведення аудиту до Договору Jф
t2-1'l09 вiд 12 вересня 2019 року Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАудиторська
фiрма <IMoHa - Аулит>, що включене до Реестру аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi
Дiяльностi (роздiлу <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi>>, роздiлу <Суб'екти аудиторськоi
Дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит фiнансовоi звiтностi> та роздiлу
кСУб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право lrроводити обов'язковий аудит
фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>), номер ресстрацii у
peecTpi 079|, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку
J\!075l, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року N9354/3), провело незалежну аудиторську
перевiрку первинних та установчих документiв, бухга-гrтерського облiку та фiнансових звiтiв
АКЦIОНЕРНоГо товАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД (НЕРА), активи якого перебувають в
управлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ <КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у складi: Балансу
(ЗвiтУ про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати
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(Звiту про сукупний дохiд) за2020 piK, Звiту про рух грошових коштiв за2020 piK, Звiту про
власний капiтал за 2020 piK i Примiток до фiнансовоi звiтностi за 2020 piK на предмет
повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(НЕРА), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником
Товариства 25 лютого 202I року.

Перiод проведення перевiрки: з 11 сiчня 2021

Аулитор
(Номер реестрацii у PeccTpi аулиторiв та суб'сктi
<Аудитори)) 100086)
Генеральний директор
(Номер реестраuii у PeecTpi аудиторiв та
кАулитори>) 100092)

,Щата складання Звiry незале}кшого аудитора

року.

ко О.В.
дiяльностi

29 березня 2021 року
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1в

суб'ектiв



J{o,1alrN l

Jtl 1,1sll]l!trutbxol о tIOлФхслхл ic гп|],шJrl}'l бt\r&]Iсрсьtrоrо
0бi i[,v
l " Jаrшrьri пшмоtъ :to tllimulttruoi зшitпtrrгi''

,Щаrа 1pix, rticrшb,

iсрл;,сrрiл Г,,49!щ"-Ъгrвлоййl,,,l(Eil Jcbx}lл Dalt0fi M.KHcш
It lpr alri rаuitlн,r,првловаýffiйолврюш!8l

l 
jttl ebuH,rlti.ltloi лtя,lt.lttrстi

('ep!..l!! Kirbкlc rь ttllutttnпttbiu'

трмr. фоtrлл тп nra.ltiýшi r}iяшlсоаi суб"rтl п

СЕчflдaшо (.tмUти по]пачь.у "v" v 8iдпоýiд|iR ýti,гt||lцi)
Jд пOiохсtrшtrlu (gтаfiдtрrанfi 

} бFr4лтýрсDкOftl 06;liKy
ff мlжнilрдil|lмп trшлпрrалк фiпвлсQsоI зsilпостi

Бrлаltс (Звiг lrJto фi|.аllсопшii c.|,all)
ll0 Jl l.P}.llrн 20 2l} р.

ФgруаN l

за KIJl]]l

/9

KOJr,$ ДКУл Г*lТбlТuТ-J



}абL'tпýчснliя

lll, Поточшi шбов'яtдltпя i
бдilкig

I lоr,r.ttlл 1р.r,, ,uрськt шборгtrвuiiiс гь зrr_

lплtя, tttlr'яlаui r нсоборrrтttвпш

KrpiBlrlK

l u..,trlttltii бl,хгtut tep

t]l! rff Flyrlc. i а(рrхý. i. |,ltfit,xýtor,} llсilФЕiNrнg
ы!r(!пi (чsi c-]Rшl, цf,i]е-(itN. ld|sмnly iiQilIшtt у aФaý!

l [irctrB



l li.llrpHctrlcr.Kl AKцirrrrcptte .к)варпýтвtl''Закритий 
пслипсрифiкtrваний Bett чурtt н ii

t(()рпордl.и вн И й i l t всс r и цiйtt ий фон;1''}l[iРД''
(tlaf,ltcиyBattlr )

звiт про фiшаllеовi результатш (звiт про сукупнllй лохiд)
за piK 2020

,IlaTa (piK. мiсяць, ,lис:ltl)

за C,IU,ll()y

р.

Форiilа N 2 l(rlд за /U(УД

l. ФlllдIlcOBl рt]зу,пь.l,А,гl,|

Стаrr,я

(lнс,глti 
до.хiд rliд

t[ttcтi :tзntli]lerri r
(ll

код
рrдка

За звi,r,lrай

nepiojl

За аш*rоl,iчниii

Il9pioJl

попq)qrlньOго

рок.ч
2 _) ]t

2t)0()

L tl0I Ualргlс,l1, Dca.tt i зtlваttоТ
tIHсl,i ntltlecctti збнтки за tъ
B;t.,toBrlri:

ll t()вчl}ll}. p0i
l}иl1.1lal,u}lH

lUK
:Jt)и1(

]0 |()

2{)50 ) )

1070

2090

Лir.чiд (в

4ýgllg
[нtпi rltlg

) BLl злlirrи ч п"з"оl
) Bi.t злrilrи iнtttих с,

х :rtlбов'язань

х

2095
)

2 l05
] I l0

I Bi;t змiнИ oaplýcтi цKTltBin. якi ttttiltKlюr,bcя за cllpaвc/llИBottr BapTicтtrrъ
l'}l,!l llenHtirprrm Bu.rr4 Orro я

2 l20 lt;

2l2l

ttpo,,tr Kllii
д_r:rtilticтn

сI.||ьськоlOсполарськоТ
) l,r.)

l}lr rpa t,it
2 l30 ]47 2зl )
2 l5t)

2lt{0 ( 7l l

2l8I

lI
c1.1l ьсь коюсrlоларськtlт

реlчльl,ат rriд опера цiiillоТ ;riял bHocTi:

збпr

2l82

2 l90

Дrrli.1 u; i п r:tпiтп,ri
2l95 ( з02 2з] l

lt ttti r},i-....:- дохоJlи
2?0{_}

1220 7lб lбl

лохiл вi_д бл.,"lпiй"J 2240 5.+48

ФiltuttcoBi ]2,1 l

l1l
225о ( ]94

lillJl
)1<< (

llгtr0
(Dirrlt

(збtгlrtti) tsiд Bttltlt
ltr1 rrprwrr.-o.. -..

ll tll lla c]?1Tl
2270 ( 2ll5 5.1Jli
2Z75

tillrtбlr,oK
tбtlr,rr 2290

l]9

1]t}i
46-1

риб_чr,ок 1 збнr,ок } Bi;tъ
tll'Trrй rbirrrr rra^o.,й -

яllиl|снt.ll дiялыtоtуri ttitхtя
2з00
2j05

гUк
:з50

l29

2]55 ) I{65

Ja

l,L,J



Стаr,тя Код зв звiтrtпй
пер,Oд

за аяа;ttlгiчний
псрiо,t

пOпсредl|ьOго
poKv

l)л.liкц

l 2 з 4
/lrrrlцi rr кl (),l ti t t кд } нсобrrрtrгtt их tKr.lt tli tl 2400
/iio(}ti tt Kir t ),rlir LKa ) фiпщ.rсових i tlcr pl,Mellri в 24(}5
1-1aKtlпH,rcH i KpcoBi рiзниrti 24l0
tlа,,ткз ilittttlt tl с!tс},tlпого.itrхоil}, actlttiiioBпtlttx та crri:ibiriii пi.ц rрис.мсrъ 24!5
Itttitltii cvKvt lttий,tохiд 2445
lHtrlttil c}.K},lrltttii дrrхiд до ollo,;lat.ltYliitllllrl 2450
IIo_ta,ltlK tla tr[rиб:. гtlк, ttон'яз:ttillй з itltttиll cyKyпltll]\r лохQ;loýl ?.l55
l Il цr lrii с},к}, lц.rrtit дохiд п iсл я оп о;tя r.Kyвi я llfl 2160
(:.,-liyпHиii.l!о}i.;r (cylrл рялкiв 2J50. lJSý тд 2460) 24бý l i,9 -{6ý

ll l. E.;IEMEH,1,1l ошDрА lIIЙних вl|трдт

l l. сукугl l| I l i:.l ло.\ lд

lv, P(} l рд х y|{oK I lоl(л:}Fl l ll(t в гt P}l Бу.гк() Boc],| д кцl I:l

l"[дзпа с,гтгт,i Koil 3д звiтиий
перiOд

за анштсlгiчtlнii
ncpi<r;t

llопср9дllь(]1,()

рок}

llrl;(bal

l 2 _i "l
ýla r,срiдлыri затрltтlt 2500

Цlцqц,rз *цrrпy, lrpllti 2505
Пi рlrхruаttrtя ttз coliiiutыti rахолн 25 l0
Arttlp,t,и rаlliя 25 l5
Ill rrri цrерrrrriйrti пtt,грlтги 2520 зl8 231
l)tl lclitl 2sý0 зl8 232

l Iазва стцr,тi
Код

рrдкil

за звiтний
lrерiод

За ана,rогi.lttиii
rtepio;t

попереjlиl,оl,t)

пок}
I ") 1

('срс;tltыtрiчtttr Ki-tbKicтb trpocTиx пкцiй :6(к) 9] l07 32700
('Krlгtll trB*tta сс}lс,Lпьорiчtrа Ki.;tbKicTb простиr aKlli й 2605 9з l07 3?700
tlt-igrий ltрибутtrк_ tзбшгок) tla rrдну просту uKrtiKl 26l0 l.з855 * l 4.220]
'Ktrpi.;, ortlttlHй чrlсt,пй ttpHбylttK tзiittтqlti) llil uj.(lfy upoctyffi-ф*i Ё ГОХ ?6 l5 1.3855 l {.2?0?

Дtltri;tсtutя }la ();,tt|), прост1, aKuiKl ,/ý'-ýжr?N- 2б50

KcpiBrrttK

l'cr.trltrttttii tiчхгit,,:i,l,ер

ý

ц

ffiа
3

//

Яворька А. Б,

Якlрька А. Б.

ý. /



iii.,ittptlt,rtc,l.Bo r\Kttiottcpttc,|,()BaPltc,I,1to "'3aKlrHl,t-rii неливерсlлфiкоttаниii BelltlyDr1,1ii
hорlloра,г}ttsнtrГл iнвесT лrцilirtиГl t|tонл ''}ltrРд', зl С/-{РПОУ

flaтa (piK, Micяllb, чисJlо}

(ttalirteH),BaHrrя)

Звir,про рух rрOшоrrllх Koшl-t.ill (зil rl|)я}trlм ilteTo,1l(|}t)

за piк 2020 р.

Форма N 3 Код за ДКУЛ

Статrя код
рядка

За звiгниt] перiол За аttалогiч нtлГr перiол
Ilопереднього року

I. l't't- Hrtltl,r,ir.
2 ,, 4

3000
l rчDьрl|9Ilгlй ll\rj{el NlU I 3ooDlвъ ]005

3006
\, ч,l lI..пL l чбlrllЛ

I i1. l)o.,l,+ie Hl lя в lл oTpt lfi l nl I ня с),бс идi i1. дtl га цi fi
r l"l_r.\().й(еlil{л aBa}|clB 8ijt lloKyttttiB i заьttrвникiв
l ltl]I\t)l,л,l!r.llo _

30I0
з0l l

з0 l5
g./l l lL,rrLrr.rEnnx dбa}Iclt]

l lil,1\о/lriсllllя Bi :t яi пr.от г,о
3020

3025

з035
3040

3045
--_-.,чл.Nl I lt !л Dlд L l P(lлUBllx l lPelt,l l tl
iадхtl.,iiлсttня фi,
I{ll l I lJ, lYn q.n лLtUd

30_ý0

]055

IJ lI,гoa,la нl.tя
3095

I'oBapiB (робiт. послvг)
Ilnnlli 3 l00 ]09 54

i з l0ý
зl l0
з l t5 qб

)_**_!__j- - ::jj::::::ц_::.,u., л Jd I l ь, l lullil.,Kv lia п РиО}ТОкъ
i j i 11 i).itl.|}l}lя lla t} l | хятч tr lfi rrnlc'n,,.,, _л ;::;--::::::::*

з,l lб
)

Bltp гiс,гь зl17

зl18
)

96_..lllф lr.r|1.4 llq r/lUlfll у 4Edr|qlfi

frIl гl);}'lя}lllq llA /rпп11\,
] lз5

)
_ 

.I,.-..-..t.d l.ч ч.lJlцl/ llvpgPllýnllx il

fltt trll,tзр,.. ll. л.;;;, :т:::
3 i40
з l45

-1 l50
)}vldllus trц riадаllt|я llозl|къ з l55 (
)

(

t}
3 l90 б...ý . .... l,.l r Nuш l I5 lr.,,l trllepаlllllHol дlяльнOстa

lt. r.vr "u*i
l;t.lхФл,,ксння вiл реа.пiзаrrii:
фi tiat tctrBttx iHBegTrruiii

J l95 _309 - l56

j]{)0
5448

9./



tieooop()тHtlx ak"TltвiB 3205
t,{алкtlд:кения Bia oTpltMaHtlx:

вiлсtlткiв з2 l5 24l 22
лltвlдеllдlв з220

l lалхсlлiпсtttlя Bil дерrtвативiв i?) ý

l iit.-lrtrдяссння вiл погаtuенtlя поltlк з230
надходжсння вiл вибуrтя почiрtlього пiдприсмсiва та iшшоI
гOсlIолпрськоi одttнlпti з235

l tlttt i tlа,,1ходжеttllя з250 8092 53 l8
В tlтра,tання на ltридбаrrня:

tPi rla HcoBttx iнвссти ttiit ]255 ) 5548
Hctli>tlpoTHиx aKTltBiB j260

ll ltti,ta гtt ra ]tepltEaтllBaýlи .j270
13tt гlrачаt,tttя l|a llа.:tа}l|,я Ilозпк 3215 8000 52 l4
[3 итрачаt t ня }la пр}lдба llшя доч iрllього п iлпрнсмсiва .,ъ i}imoT
t tlc t ttl,tlapcbKoT o,,ltl t lttцi 3280

ltlLl,ti tl;tatclKi 3290 8092 53l8tl l t c,t lt l"l lr} х Kcllrl t tB Jl iл irl вестrrцiйноl дiя.ll ы roc.l.i 3295 -1759 _(rо,,
llI. Рух коtll,гiв 1, результатi фillаrlсовоiлiялыtостi

} l.r,,lril:i;tlcttt tя Bi,i:

l]. tltctlrll il li:ttli t a_,tт 3300 8l00 5450
О,грltмаttttя tttlзпк зз05

! j ;ul чtr.,liксttl tЯ B i.l t rроза;ttу llucтKtl в до,t iрtlьсtл,лу rti;rllpHcMcr^Bi ]3 l0

Ittuli tlа.lход;кtttня зз40
l]itтlla,tattHя на:

i }ltitvll B_,tacttttx itыrliit 3345 )
J ltrгtttttснttя tt(rзltк зз50
Сltлаr !, лlttзi;tсн.lirз зз -{5
Btt t}rrrчпtlttlt на crulaTy Bi:rcclTKiB 3360

llлt,lрltчаtrttя на ctula,ry. заборговаltостi з фiнаltсовоi орелли зз6-5

tlнlрачаt r ttЯ на прttдба t.t ttя часткlt в доll ipнbolrty пiлпряемствi з370

l}ttt,рц,lц1111п tlll l]lllulitT,}l lteKo}l.,poJlbooattlrlt,tacгKaM fБip}rtx
r : i.,iii;lItc,,Mc,гBax 3375

Ilrл_ri п;laтe:Ki з190
.tlltc r llii pi,r Kotlt riв вiл rРittашсовоТдiялыlосr-i 339ý 8l00 S450
ltg:цiLру* rроruов}tх коштiв за звi.t.шrrii rreniojt 3400 J2 2jajlttmox KouITiB на поllаток року 3405 2

.l]tulltB зrtitttt BiultoTttцx KypciB lla зiU!нutoк коu,tз.iп - ]4l0
"J:utttmox кошrтiв на кiнечь року -----re-*к

ý5 3{ ,,

KelliBtrltK

i o:tt-rBtjttЙ бухt,а.:t,гср

фh't\ }lшопська А. Б.

D T-rl-J - ll Яворська А. Б.
-)7 /,,,/Qж



.L(a,пt (piK. мiсяrtь,

зл С.ЩРПОУ

к(Uiи
202|| 0l l 0l

430223 7]

(шrlмrнуrдшця)

3BiT llpo

зш

власшttй Kallit,tt.ll

piK 2020 р.

Фrlрлrа N 4 Itол за ДКУД

lr'opltr! ssпilrl:
'J:чittа об.riковоi
,l1l;ll] lrýll

Чпсlgii l

i rб]. t sý)
ttcpiu,t

rtptl{il-roK

lu tшirltttii

l rrrttlrii cl,Kylltrlril
.tori.r rя rBirttrrii

lluоцiцм (ylilHKa}

lil)ttiiln,i { } Ili}ll(0 l

] i tiil tIltlttll i!

_!;;\ iilItjI rj .l{týi).l}
;l{(цliii(,irillill\ i

(,l Ii,]ы1,1\ tl i.li l}tttqrtc1 tl

lllt:itttt c.r цr lttltlii ;ltlxi;

,ll}яIt.},llrtlt}lя

tllrttб.rtKt -ltt
ttl|1a( С i |]t)|i;tll(l. (!

l l,l,tl

рА

(''rаr,гл

illji I1rtlitl

l.,tlglItl tltttt ttltii
Iii. ltllll{)li lla tlOч1l"|.ох

!,1,i,,",t.un,,.
l i ltc r 1l.r rlcl rt i в

Il ilxrlrrrlчcHi r.rр;rlпi

|;li llltrti
r
l

lll!l,,l|.,I

:lilTlI lt;tac}l!lKall



,'\,Ila чltсто1,0

бlrrз171ic1 у HiдlloBiJIltr

} ltt чll!l]'t)г()

rlfil,гку Htt

1,|t()pell l lя

ltcttitttыtttx
t,ii it,tllt:t l llto;l;litl

( 
.r rll ,ltlc 

t tл tl
ltlrilir_1 l1;1 1t,

rtlt l rlriiL lt,trc

l:l( )\1)tl c}|l t 

'
l}ttccKlt y.latrtпKio;
1-1ttecxlt до кап iTit-ly

i-l,,t 111r",,,,r,

,aiopl ()Bi'lIloc.l,i

i(ali il a:l)

l Il1.i\ .lсtliIя tlilc,l Ktl IJ

кll i ! iTa.]i

l it)]\l il liLlb{ loi uпр гOо,ri

ltltrli lrlitrtl в kаlliliuli

ltlttti зrtiнн в kattiпuri

lltt. tt,,ltltпlt

|ь Ilпii llly:
l..

l--.-.
! 
i lcperrptr,lalrc

titrKJ. tt tcttllr ,tKtliii

'{aclllK)

..\i l},Jl(rBill Illя
,{l, Kтt}.,lcll1 lx ilкllift
,|астOк)

Ксрiп1111ц

i o.ioBlrttii 61 хгiurгср

А. ý.

r\. Б.

llя JlO
Kil (l i 1,1L,l \

l,ý,. lt{Llciil(l,tз ]I()



/-[ага 1piK, rtiсяць. число)

з.r ClU)l I()Y

|,паiiнеllуплншя)

Звiт rrpo BJlдctIHй кдtliтал
зд ш8рiод з 28.05.20I9 по 3t.I2.20t9 року

Фоllrlit N,l Ko;r за llКУД

tr:lltltn:

lrritta t,б,tiKtlBrrT
lir.llil ltKl{

Lllttгrtit ttptlбrrnx
I' jtjr1,1oK) ra lBilrrltii
l

itlасгь:il ilrшого
,..,. 1,,\ ;lit{)].o .l{)x(tjl\
:grцiiittlnallltx j

;t li;i:,ttllx tti.lltpHt,rtc.rB

lrr;i;:lil c_r Kr litlltil

lllt ttpatl.;tcttttя

tll"lltщox tlu l|o.1a-l 0к

lrlrrrllЁ cl,Kylпtllii
.lori.1 lч rBirtlllii
lttlrio.t

ltrrrцixKa 1_r uirtKrt)
tll'tlili41,1 1 1111;1 дд ; 1111j11

l'п tttt. t i- t прlt6.ч r ку:

lJ, t: l.ritl t; ti]Iil(.1{liБaj\l

lloLc

('ra,t,l:l

lп lIl0K

lt(t|tirl ок

П;йL,,**
|4,iHu,,couu,*

I 
ir r г t 1,.r rr..t I I iB

| 

[ ldK()lIIt(lclli K)pcuBi
iiIHlli

L

Htrlrllt uu*llltii

| 
гirrri гlч ly



[lrt. tr,.lttt пlt
Kitrtilr.lr;
llrtKr 11 1glliii {чilсl{)к)

l};t-tt,rcttltл tlilc,l'KH 8

l.];1iil 1 il";ii

lttttti злlittи ll Kilniтa-,li

lilllt,l}t llt}t }t KalII I,1Lll

!\;i1lltIlili( л. Б,

l t|_!{iiillil1,1 (t\\I a.llgP А. Б.

\,\lil чtlс-шtт
lKy. lla,lcжlla до

lксг} Bi]llloBijl,1()',:

I 
l lереrrрtrдлiк

l,,ltt.r tt,,..tttll,tt-Iliii

It 
ч;:сr,,к)

Г{,L--,."*"
I tlttrrr rt. tcrttlrt aKuiii

час гl)к }

t!orri}la;lыlOi tlilгl()c гi
l{|;l

:l KtlltJilb |)(rк}



примIтки до рнноi оtнднсовоТ звшностI

Акцiонерного товариства <ЗАКРИТИЙ нЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНtlУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНПЙ ФОНД (НЕРА)

За 2020 piK

1, Загальнi вiдомостi

2. Принципи пiдготовки звiтностi

3, Сутгевi положення облiковоi полiтики

4. OcHoBHi приlтущення, оцiнки i судження

5. Розкритгя iнформаuiТ щодо використання справедливоТ BapTocTi

6. Розкритгя iнформацiТ, що пiдтверджуе cTaTTi поданi у фiнансових звiтах

7. Розкриття iншоi iнформачii

8. ПодiТ пiсля звiтноТ дати
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1. Iнформацiя про АТ <НЕРА>.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпордтивниЙ IнвЕСтиЦlЙниЙ ФОНД (НЕРА) (надалi - Фонд) (iлентифiкацiйний код

юридичноТ особи 4З022З7З) заресстроване 28 травня 2019 року (номер запису: 1 074 102 0000 085488)

вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
Мiсцезнаходження: 03045, MicTo КиТв, ГолосiТвський район, провулок Вiто-ЛитовськиЙ, будинОК

l0.
Основний вид дiяльностi Товариства за КВЕ! 64.30 - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi

суб'екти.
Вищим органом Фонду е Загальнi Збори учасникiв,
У Фонлу немае вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй.
Загальний розмiр статутного капiталу Фонду на звiтну даry становить lЗ7 000 000 (сто тридцять

ciM мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Стаryтний капiтал Фонду подiлений на 1 370 000 (один мiльйон
триста сiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй номiнаJIьною вартiстю l00 (сто) гривень 00 копiйок
кожна. АкцiТ випущенi в бездокументарнiй формi.

Фонд внесений до единого державного ресстру iнстиryтiв спiльного iнвесryвання вiдповiдно до
Свiдоцтва НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку М00748 вiд 18 черВНя 2019Р.,

реестрацiйний код за CIPICI 13З00748.
Фонд е платникоМ податкУ на доданУ BapTicTb з 01 листопада 2019 року згiдно Витягу

Ns1926504501629 вiд 06 листопала 20l9 року.
ВiдповiднО до ЗаконУ УкраТнИ кПро iнстИтути спiльНого iнвесryвання)), Рiшення НацiональноТ

KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку Nч 1414 вiд 06.08.201З року <Про затверджеННя

ПоложеннЯ про особливостi здiйснення дiяльностi з управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB>

активами Фонду вiд iMeHi, в iHTepecax та за рахунок останнього на пiдставi,Щоговору Jt l2l09-2019 вiд

|2 вересня 2019р. про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду управляс
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
кПРО КДПIТДЛ ЕССЕТ МЕ,НЕДЖТИЕНТ), iдентифiкацiйний код за еЩРПОУ: З764|656, (падалi -
КУД), Лiцензiя на здiйснення професiйноi дiяльностi на фонловому ринку - дiяльнiсть з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами), видана Нацiональною комiсiсю з

цiнниХ паперiВ та фондовОго ринкУ на пiдставi Рiшення лъ740 вiд 12 липня 2016 року, строком дiТ: 19

серпня 201 б р. - необмежений.

1.1. Акцiонери

Станом на 31 грулня2020 року зареестрованими акцiонерами Фонду € одна фiзична особа, Яка

володl€ иого акцlями:
Акцiонери Резиденство Вiдсоток у СК,%

Продивус Володимир Степанович, IПН
22987|з250 резидент 10,045 1 82

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

Фiнансова звiтнiсть Фонду а с фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошОвиХ
потокiв Фонду для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийНЯТТi

ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ

звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО), в редакцii чиннiй на 0l сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Згiдно чинного законодавства Фонд скJIадае звiтнiсть за МСФЗ.
Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM

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

z{



доречноI, достовiрноТ, зiставноi та зрозумiлоТ iнформаuiТ.

Пр, формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та складання

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

2.2 Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду скJIадена в ycix суттевих умовах вiдповiдно до вимог Нацiона-ltьного

ПоложеннЯ (станларту) бухгалтерськогО облiкУ 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,

затвердженому нак.вом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 0'1.02.201З року NЪ 7З, та вiдображаС

достовiрнО в ycix суттсвих аспектах фiнансовиЙ стан Фонду станом на 31 грулня 2019 року, його

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

бухгалтерСького облiкУ 1 кПоданНя фiнансоВоТ звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 0l сiчня 2009 року (зi змiнами та

доповненнями), Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 кЗвiт про рух грошОвИХ КОШТiВ>,

який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та застосовусться з 01

сiчня 1994 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ Звiтностi,
Фiнансова звiтнiстЬ ФондУ е фiнансовою звiтнiстю заг€шьного призначення, яка сформована з

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв

Фонду для задоволення iнформачiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийнятгi ними

економiчних рiшень,
КонцептуаЛьною оснОвою фiнанСовоТ звiтнОстi ФондУ за перiод, що закiнчився 31 грулня 2020

РокУ, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (мсФз), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти

бухгалтерСького облiКу (МСБО) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерсЬкого облiкУ (рмсБо), в редакцiТ чиннiЙ на 01 сiчня 20l8 року, що офiцiйно оприлюдненнi
на веб - сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Пiдготовлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без будь-яКих застережень вiдповiдае BciM

вимогам чинних мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБО станом на 31 грудня 2020 року,
дотриманнЯ яких забезПечу€ достОвiрне подання iнформацiТ в фiнансовiЙ звiтностi, а саме, доречноТ,

достовiрноi, зiставноТ та зрозумiлоТ iнформаuiТ.
при формуваннi фiнансовот звiтностi Фонду керувалася також вимогами нацlонzulьних

законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку та складання

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення.

Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiона,,tьна в€Lпюта УкРаiНИ -
гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих значень.

2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiднО до якогО реалiзацiЯ активiВ i погашенНя зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТ дiяльностi.
Фiнансова звiтнiстЬ не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Фонд
не мiГ продовжиТи под€tльШе здiйсненНя фiнансоВо-господаРськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi.

2,4. Звiтний перiод фiнапсовоi звiтностi

Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Фонду, с перiод з 01 сiчня 2020 року по

З 1 грулня 2020 року.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до виtryску (з метою оприлюднення) керiвництвом ФОнду

25 лютогО 2021 року, Hi учасниКи , Hi iншi особИ не маютЬ права вносити змiни до цiеТ фiнансовоТ
звiтностi пiсля iJ затвердження до виtIуску.
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2.6. Склад та елементи фiнансовоi звiтностi

Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО
1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>>.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) - вiдображасться iнформацiя про фiнансове становище Фонду
на певну дату.

Звiт прО фiнансовi результатИ - вiдобраЖаетьсЯ iнформачiЯ про доходи, витрати та фiнансовi
результати дiяльностi за звiтний перiод.

звiт про рух грошових коштiв - вiдобра:ка€ться iнформаuiя про змiни у власному капiта,ri

протягом звiтного перiолу.
звiт про власний капiтал - вiдображаеться iнформацiя про надходження i вибутгя грошових

унаслiдок операцiйноi, iнвестицiйноТта фiнансовоТдiяльностi протягом звiтного перiоду.

Примiтки - розкриваеться iнформацiТ про дiяльнiсть Фонду.
Основними елементами фiнансових звiтiв е TaKi:

коштiв

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

рух грошових коштiв.
Фiнансовi звiти правДиво вiдображуютЬ фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та

потоки грошових коштiв Фонду.
НеобхiдноЮ умовоЮ правдивогО вiдображеНня дiяльноСтi Фонду с поданЕrI iнформаuiТ у спосiб,

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

концепryальна основа мсФз мiстить чотири ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовот iнформацiт:

зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть.

!ля правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Фонду при

складаннi фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об'еднання статей, виходячи з lxHboT cyTTcBocTi;

послiдовностi подання iнформацii;
зiставностi iнформацiТ.

2.7. Застосування нових стандартiв i iнтерпретацiй

В складi мсФз, офiцiйнО наведениХ на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, оприлюднено
стандарт МСФЗ 16 <Оренда>, який набув чинностi 0l сiчня 2019 року.

За рiшеннЯм керiвниЦтва ФондУ мсФЗ 16 <Оренда) до датИ набуrгЯ чинностi не застосовусться.

Очiкуеться, що застосування мсФЗ 16 кОренда> не буде мати с},-ггсвий вплив на фiнансову
звiтнiстЬ Фонду, враховуюЧИ, Що ФонД орендус нежитлове примiщення на кiнець звiтного 2019 року
згiднО .ЩоговорУ суборендИ примiщень Ng0l/11/l9 вiд 0l листопада 20|9 року строком на один piK.

оскiлькИ станоМ на кiнецЬ звiтногО року ФонДом, не застосовувалися вимоги стандарту МСФЗ lб
кОренда> i плануеться застосовувати з моменту довгостроковоТ оренди примiщення. То, вiдповiдно,

ефективна ставка ,Щоговору оренди Фондом буле розрахована з моменту застосуваНня МСФЗ l б

"OO*T?i;oeHi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiТ до стандартiв були випущенi, €ше не

вступили в силу станом на 31 грулня 20l9 року:
Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 <Продаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та Його

асоцiйоваНою органiЗацiеЮ або спiльНим пiдприемством) - Рада з МСФЗ перенесла дату набуr*гя

чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;

МСФЗ 16 <Оренда> - набувас чинностiз 01 сiчня 2019 року;
МСФЗ l7 <.Щоговори страхування) - набувас чинностi з 0l сiчня 2021 року;
Поправки до МСБО 40 <Переведення iнвестицiйноi HepyxoMocTi з категорiТ в категорiю> -

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 0l сiчня 2018р,;
Роз'яснення КРМФЗ 23 <Невизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на прибутОк> -

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2019р.
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Фонд не очiкус, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок та iнтерпретацiй

до стандартiв матиме суттевий вплив на if фiнансову звiтнiсть.
З 1 сiчня 20l8 року набув чинностi МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.
Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкацiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також

облiку знецiнення та хеджування.
У частинi класифiкацiТтаоцiнки новий стандарт вимагае, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв,

за винятком пайових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу
виходячи з бiзнес-моделi, яка використовуеться для управлiння фiнансовими активами та харакТеРИСТИК

фiнансовоГо активу, пов'язаниХ iз передбаЧенимИ договороМ грошовими потоками. Замiсть категорiй,
встановлених МСФЗ (lAS) 39, вволяться TaKi категорii фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за

справедливою вартiстю через прибуток або збиток, за справедливою вартiстю через iнший СУКУПНИЙ

лохiд (IСЩ) та за амортизованою вартiстю.
МСФЗ (IFRS) 15 кВиручка за договорами з покупцями вступив в силу для рiчних звiтних перiодiв

з 01 сiчня 2018 року.
мсФЗ GFRS) 15 визнаС принципИ визнаннЯ доходУ i повинен застосовуватися до всiхдоговорiв з

покупцямИ, oKpiM тих, якi безпосереДньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами та договорами
оренди та мають реryлюватися iншим дiючим стандартом мсФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>.

ЗгiднО мсФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або послуг в

розмiрi вiдшкодування, право на яке Фонд очiкуе отримати в обмiн на передачу цих ToBapiB або

послуг.
Фонд застосовуе насryпнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiт, випущенi koMiTeToM з

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв

фiнансовоТ звiтностi (далi - (КМСФЗ)), якi вступИли в дiЮ та вiдносяТься дО фiнансовоТ звiтностi Фонду

для рiчних перiодiв, що розпочинаються з l сiчня 2016 року, якi набувають чинностi як новий документ
KoMiTeTy з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мiжнаРОДНИХ

стандартiв:
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 <Платiж на ocHoBi акцiй>>, пов'язанi з класифiкацiсю Й оцiнкоЮ

операцiй з виплат, заснованим на акцiях. Поправки торкнулися наступних областеЙ:

врахування впливу умов переходу на операцiт з виплат, заснованим на акцiях, розрахунки за якими
проводяться грошовими коштами:'

класифiкацii операчiй з виплат, заснованим на акцiях, з характеристиками нетто-розрахункlв щодо
зобов'язань за податковими утримань;

облiку змiни умов операцiй з виплатами, заснованими на акцiях, розрахунок за якими змiнюсться з

виплати грошовими коштами на фонд оплати в формi пайових iHcTpyMeHTiB.

Поправки до МСБО 19 кВиплати працiвникам> дата випуску - листопад 201З рокУ
застосовуЮться дО рiчниХ перiодiв, якi починаютьсЯ з 0l липня 2014 року. Поправка, що роз|ясню€
облiк BHecKiB в плани, що зобов'язали працiвникiв або TpeTi сторони робити внески для покриття витрат

на виплату винагород.

Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата випуску -

перiодiв, якi починаються з 0l липня 20l4 року.
Щорiчнi вдосконrlлення 2011-20l3 дата вигIуску -

перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року.
МСФЗ 14 кРахунки вiдстрочених тарифних регулювань) дата виlтуску - сiчень 2014 року

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 0l сiчня 2017 року, Щей стандарт вСтаНОВЛЮе

порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. ,Щiя стандарту пошиРЮ€ТЬСЯ

тiльки на органiзацiТ, що вперше застосовують МСФЗ.
У частинi розкриття встановлено вимоry про розкритгя iнформацii про характер регулЮВання

тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з

регулюванням тарифiв.
Поправки до МСФЗ 11 <Спiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО lб KOcHoBHi засоби>> i МСБО З8

<Нематерiальнi актиВи) дата вигtускУ - травенЬ 2014 рокУ застосовуЮться до рiчних перiодiв, якi

починаються з 01 сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 <OcHoBHi засоби>

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

Дналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (lAS) З8 кНематерiальнi активи) - виручка не може бути
н€lдежною пiдставою для амортизацiТ нематерiального активу, KpiM двох випадкiв: коли нематеРiаЛЬний

актив виражаеться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вИГОД ВiД

використання нематерiального активу TicHo взасмопов'язанi.

грудень 2013 року застосовуються до рiчних

грудень 20l3 року застосовуються до рiчних
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В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутне зниження цiни продшку
продукту, одержуваного з допомогою активу, може вкzlзувати на зменшення майбутнiх економiчних
вигод, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО 16 KOcHoBHi засоби>> i МСБО 41 <Сiльське господарство) дата випуску -

червень 20l4 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року. Вiдтепер
бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку ЯК

ocHoBHi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 iоцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою
вартiстю.

Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при

виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоi продукцii, ймовiрнiсть продажу яких
сiльськогосподарськот продукцii невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження

витраТ при перехОдi на HoBi правила облiку дозволено використовувати справедливу BapTicTb як умовну
первiсну BapTicTb для плодоносних рослин.

сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховуеться

згiдно мсФз (IдS) 41, а державнi субсидiТ, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно мсФз (IAS)
20 кОблiк державних субсидiй i розкритгя iнформаuii про державrry допомоry).

Поправки до МСБО 27 кКонсолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть>> дата
2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 0l сiчня 20l8 року.

Поправки до МСФЗ 10 кПодiТ пiсля звiтного перiоду> i МСБО 28 <IнвестицiТ

пiдприемства) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi

з 01 сiчня 2018 року.
Щорiчнi вдосконzrлення 2012-20| 4:

МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти>>

МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкритгя iнформацiТ>
МСБО l9 <Виплати працiвникам>
мсБо 34 кПромiжна фiнансова звiтнiсть) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до

рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.
Поправки до МСБО 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi)) МСФЗ l0 <Консолiдована фiнансова

звiтнiсть>' мсФз 12 кРозкритгя iнформаuiТ про частки участi в iнших суб'сктах господарювання> i

МСБО 28 <Iнвестицii в асоцiйованi пiдприемства)) дата вигIуску - грудень 2014 року застосовуються до

рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

випуску - серпень

в асоцlиованl
починаються

МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

Концептуальна
основа фiнансовоТ
звiтностi

У новiй редакцii оновлено структуру документа, визначення активiв

i зобов'язань, а також додано HoBi положення з оцiнки та

припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття
даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно новоТ редакцiТ
iнформачiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна

допомагати користувачам оцiнити ефективн icTb Kepi вн и цтва

компанiТ в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi

трактуеться через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних.

Обачнiсть визначасться як прояв обережностi при винесеннi

суджень в умовах невизначеностi, Правдиве уявлення даних
трактусться як подання cyTi операцiй, а не тiльки ix юридичноТ

форми. Нова редакцiя КОФЗ передбачае двi форми звiтностi: звiт

про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми
об'еднанi пiд назвою <iншi форми iрозкриття), визначасться, що

данi фiнансовоТ звiтностi представляються за певний перiол i

мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин -

прогнознi данi,

У новiй редакцiТ КОФЗ вводиться поняття <звiтуюче

пiдприемство>, пiд яким маеться на увазi сторона економiчноТ

01 .01 .2020
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МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

дiяльностi, яка мае чiтко визначенi межi та поняття зведеноТ

звiтностi.

Вираз кекономiчний ресурс> замiсть TepMiHy (ресурс) пiдкреслюс,

що Рада МСФЗ бiльше не розглядае активи лише як фiзичнi
об'екти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань

не вiдносяться до кочiкуваних) надходжень або вiдтокiв. Замiсть

цього визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiа.ltу

активу / зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди.

Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки
(iсторична i поточна BapTicTb (справедлива BapTicTb, BapTicTb

використання)), iнформацiТ, яку вони надають.

мсФз з

<об'еднання
бiзнесу>

Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес

скJIадасться iз BHecKiB i сугтевих процесiв, якi у сукупностi

формують здатнiсть створювати вiмачу.

Нове керiвництво визначас систему, яка дозволя€ визначити

наявнiсть внеску i сl"ттсвого процесу, у тому числi для компанiй, якi

знаходяться на paHHix етапах розвитку i ще не отримirли вiддачу. У
разi вiдсутностi вiддачi, дJIя того щоб пiдприемство ввzDкzlлося

бiзнесом, мас буги наявним органiзований трудовий колектив.

Визначення TepMiHy квiддача> звужуеться, щоб зосередити уваry на

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

результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод.

KpiM того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть

учасникiв ринку замiнювати вiдсрнi елементи чи iнтегрувати

придбану дiяльнiсть i активи.

Органiзацiя може застосувати (тест на концентрацiю>. Придбанi

активи не ввtDкатим},ться бiзнесом, якщо практично вся

справедлива BapTicTb придбаних в€rлових активiв сконцентрована в

одному активi (або групi аналогiчних активiв).

0l .0l .2020

МСБО 1 <Подання

фiнансовоТ
звiтностi> та МСБо
8 коблiкова
полiтика, змiни в
облiкових оцiнках
та помилки))

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

рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших
стандартах МСФЗ.

Iнфорлаацiя е суmm€вою, яклцо обтрунmовано очiкуеmься, tцо i|i'

пропуск, споmворення або заmул,ланення ]иоэrсе вплuнуmu на рiulення
основнuх корuсmувачiв фiнансовоi звimносmi заzальноео

прuзначення, вuнесенi на пiёсmавi mакоi' фiнансовоi звimносmi, tцо

преdсmавляе фiнансову iнфорллацiю про звimуючу компанiю

Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення

cyTTcBocTi в ycix стандартах МСФЗ.

01 .0l .2020

}а
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МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

МСБО 10 кПодiТ

пiсля звiтного
перiоду>, МСБО З4

кПромiжна

фiнансова
звiтнiсть>, МСБО
37 кЗабезпечення,

непередбаченi

зобов'язання та
непередбаченi

активи",
Керiвництво iз

застосування
МСФЗ 2 <<Виплати

на ocHoBi акцiй>>,

посiбник з

застосування
МСФЗ 4 к,Щоговори

страхування),
Основи для
висновкiв до
мсФз 17

KCTpaxoBi

контракти).

У Bcix випадках словосполучення <<економiчнi рiшення> замiнено

словом <рiшення>, а поняття (корисryвачi> звужено до (основних

користувачiв>.

01.01 .2020

мсФз 9

<Фiнансовi
iнструменти>,

мсФоз 7

<Фiнансовi
iнструменти:

розкриття
iнформаuiТ>), МСБО
З9 <Фiнансовi
iнструменти:
визнання та
оцiнка>

Змiни стосуються процентних ставок (TaKi як LIBOR, EUzuBOR i

TIBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iHcTpyMeHTax:

вiд iпотечних кредитiв до похiдних iHcTpyMeHTiB.

Поправки

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

грошовi потоки вiд iHcTpyMeHry хеджування, не змiниться в

результатi реформи;
обов'язковi для Bcix вiдносин хедllý/вання, на якi

безпосередньо вIlливае реформа внутрiшньобанкiвськоТ ставки

рефiнансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких iнших

наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформаuiТ про сryпiнь впливу

поправок на вiдносини хеджування.

0i.01.2020

3. CyTTcBi положення облiковоi полiтики.
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоiзвiтностi

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

справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнанСОвих
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 1З <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>. TaKi методи оцiнки вкJIючаЮть

8
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використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчногО За

характером iHcTpyMeHry, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення

справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобОв'ЯЗаНЬ

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

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

облiковi полiтикИ - KoHKpeTHi принципИ, основи, домовленоСтi, правила та практика, застосованi

суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. мсФз наводить облiковi

полiтики, якi за висновком рмсБо, дають змоry скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

доречнУ та достовiРну iнформацiю прО операцii, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються. TaKi

полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування е несу,ггсвим.
облiкова полiтика розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог мсБо 8

<облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних мсФз, зокрема, мсФз 9

кФiнансовi iнструменти> та МСФЗ l5 к!охiл вiд договорiв з клiентамп>.
ПротягоМ звiтногО перiодУ Фонд дотримувався наступних принципiв дiяльностi, облiку та

складання фiнансовот звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування -га

вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, прев€rлювання cyTHocTi нал формою
та единого грошового вимiрника.

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Фонд обирас та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операuiТ, iнших подiТ

або умов, якщо МСФЗ конкретНо не вимагас або не дозволяе визначеннЯ категорiТ статей, для яких iншi
полiтики можуть бути доречними.

З 1 сiчня 2018 року Фонд застосовус МСФЗ 15 <Дохiд вiд договорiв з клiентами>. Фонд отримуе

основний дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам, Венчурний фонд мас право надавати

кошти у позику. Позики за рахунок коштiв венчурного фонду можуть надаватися тiльки юридичним

особам, за умови що не менш як 10 вiдсоткiв статlтного капiталу вiдповiдноТ юридичноТ особи нzLпежить

такому венчурному фонду згiдно абзачу 2 пункту 5 cTaTTi 48 закону tФpo _tпsIитJjLц__9цiJLhцаIа

!нвqстуц4нця22.
КерiвництВом ФондУ було прийнято рiшення про застосування мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>

з 1 сiчня 2015 рокУ (застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволяеться). Зокрема, HoBi

вимоги до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань.
З 1сiчнЯ 2018 рокУ мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого

передбачае змiнУ пiдходiВ дО зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи

класифiкацiю фiнансових активiв, що використовусться Фондом, розрахунок очiкуваних кредитних

збиткiв застосовуеться до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Iнформаuiя
про суми, обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведена у розлiлi 7 цих ПРИМiТОК.

3.2.3. Методи подання iнформачiТ у фiнансових звiтах

ЗгiднО нп(с)БО l кЗагальНi вимогИ дО фiнансовоТ звiтностi> Звiт прО сукупний дохiд
передбачае подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi

кфункцiТ витратD або ксобiвартостi реа.пiзацiТ>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix

функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збуг або адмiнiстративну дiяльнiсть,
Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових кОШТiВ

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

класИ надходжеНь грошовиХ коштiВ чи виплаТ грошовиХ коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових запиСiв ФОНДУ.

Пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi МСБО 1

<Подання фiнансовоТ звiтностi>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття статеЙ доходiв i ВИТРаТ

та неприпустимiсть ix згортання, за викJIюченням випадкiв коли того вимагас або дОЗвОЛЯС МСФЗ,
Наприклад, дозволеним МСФЗ е згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiЙ,

зокрема операцiТ з купiвлi-ПродажУ вzUIюти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ з реалiзацiТ

фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, тощо. ЗгортаннЯ доходiВ та витраТ е можJIивим заумови, коли таке згортання

вiдображас cyTHicTb господарськоТ операцiТ. У цьому випадку суб'скт господарювання розкриВаС На

HeTTo-ocHoBi прибутки або збитки вiд групи подiбних операцiй шляхом зменшення доходу на СУМУ
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пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiйсненнi TieT самоТ операцiТ. Вiдображення на нетто-

ocHoBi передбачае вкJIючення до звiтностi результату групи подiбних операцiй, отриманого шляхом
вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутго-основа передбачас окреме представлення в звiтностi доходiв
та витрат за групами операцiй. Таким чином, операцiТ з визнання кураових рiзниць, операцii з купiвлi-
продzDку вilJIюти булуть представленi в фiнансовiй звiтностi на HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзаuiТ
необоротних активiв, утримуваних для прода:ку, реа.ltiзацii фiнансових iHcTpyMeHTiB булуть представленi
в фiнансовiй звiтностi на брутто-основi.

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

.Що фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги та

iншу лебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та ik еквiвrulенти, позики, а також кредиторську
заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.

Фонд спочатку визнас позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на ДаТУ ТХ

видачi/виникнення, Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи активи, визначенi в

категорiЮ iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюютьСя за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як

прибутку або збитку за перiол) здiйснюеться на дату укладення угоди, в результатi якоТ пiдприсмство
стас стороною за договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

ФонД визнае фiнансовиЙ актиВ або фiнансОве зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i

тiлькИ коли вонО стас сторОною контРактниХ положенЬ щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з

придбаннЯ або продажу фiнанСових iHcTPyMeHTiB визнаютьсЯ iз застосуванням облiку за датою

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

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

бiльше l2 мiсяцiв).
Фонд класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подzrльшому або за амортизованою

собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:
а) моделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; Та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Фонд визнае TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюЮться за справедлиВою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Фонд визнае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;

фiнансовi зобов'язанНя, оцiненi за справеДливоЮ вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку.

Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана ниЖче.

Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну

дату для визначення на наявнiсть об'ективних ознак знецiнення фiнансового активу абО ГРУПИ

фiнансових активiв. Рiзнi критерiТ лля визначення категорiй застосовуються для кожноТ категорiТ

фiнансових активiв, якi описанi нижче.
Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового

активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i Bci icToTHi ризики i вигоди переданi. Фiнансове
зобов'язання припиняеться в разi його виконання, скасування або закiнчення TepMiHy .

Bci доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi пРИбутку
або збиткУ за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iнших фiнансових
показниках, за винятком знецiнення дебiторськоТ заборгованостi, яка представлена в складi iНших
операшiйних витрат.

Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованОЮ

вартiстю з застосуванням методу ефективноi вiдсотковоi ставки. ,Щисконryвання не використову€тьСЯ,

коли ефект вiд дисконryвання е несуттевим або першi три мiсяцi з дня виникнення дебiтоРСькОТ
заборгованостi.

OKpeMi дебiтори ввiDкаються предметом знецiнення, коли вони с простроченими, або iснують
iншi об'ективнi свiдчення того, що певний агент збанкруryе.

Фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переОцiНКИ У
прибутку або збитку.
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Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюе Тх За

iхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо нaшежить до придбання або

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

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове взяте

зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Облiкова полiтика щодо подальшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче у вiдповiдних

роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та ik eKBiBaJIeHTи

Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвертуюТься у вiдоМi сумИ грошовиХ коштiВ i якиМ притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

Iнвестицiя визнача€ться з€ввичай як еквiв€шент грошових коштiв тiльки в разi коротКоГо СТрокУ

погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж на три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та Тх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитиСя в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання аКТИВаМИ.

подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе Тх

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

амортизованою собiвартiстю.
Первiсна та подzшьша оцiнка грошових коштiв та ii еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiЙСНЮСТЬСЯ

у функчiональнiй валютi за офiчiйними курсами Нацiонального Банку Украiни (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, У

випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii), цi активи можуТЬ бУТИ

класифiкоВанi У складi непоточниХ активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоТ установИ та вiдсутнОстi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу

припинясться i ix BapTicTb вiдображасться у скJIадi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовий актив, що оцiнюеться за амортизовапою собiвартiстю

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою
одержаннЯ договiрниХ грошовиХ потокiВ i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi
потоки, KoTpi с суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основнОТ суми.

.Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить облiгацiТ,

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

ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Фонд використовус од}ry чи кiлька ставок

дисконту, KoTpi вiдповiдають перевокаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi

мають в основному подiбнi умови i характеристика, вкJIючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, зrulишок

строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом с фiксованою, а також зzшишок стрОку до
погашення основноТ суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Фонд оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у
розмiрi, що дорiвнюе:

а) l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не

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

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

грошовими потоками, н€шежними до сплати на користь Фонду за договором, i грошовими поТоками, якi
Фонд очiкус одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнюе, чи зzвнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання, При виконання такоi оцiнки Фонд
замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання лефОлту
(невиконання зобов'язання) протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля виконання
такоТ оцiнки Фонд порiвнюс ризик настання лефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату
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з ризиком настання дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховуе
при цьому обгрунтовано необхiдFry та пiдтверджувану iнформацiю, що е доступною без надмiрних
витрат або зусиль, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Фонд може зробити приtIущення про те, що кредитний ризик не зазнав значного зростання з

моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT ма€ низький piBeHb

кредитного ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, iLле не €

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Фонд оцiнюе очiкуванi кредитнi
збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансОвим
активом. Будь-яке коригування визнасться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд ЗменШення

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

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

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

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

uаДД, uаД, uaBBB та банки, що мають прогноЗ "стабiльний)), що присвоюеться рейтинговими
агентствами, якi BHeceHi до Державного реестру уповновzDкених рейтингових агентств НКЩПФР) на

дату розмiЩення коштiв резерВ збиткiв розраховусться в з€шежностi вiд строку та умов розмiщення (при

розмiщеннi вiд l до З_х мiсяцiв - розмiр збитку скJIадае 0О%, вiд З-х мiсяцiв до 1 рокУ - 1% вiД СУми

розмiщення, бiльшrе 1 року -2%):
при розмiщеннi депозиry в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb

рейтингу, що присвою€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до ,ЩержавНОГО РееСТРУ

уповноважениХ рейтинговиХ агентстВ нкцпФр) на датУ розмiщеннЯ коштiв резерв збитку

розраховуеться у розмiрi вiд7Yо до 20Уо вiд суми вкJIаду в зiшежностi в розмiру ризикiв.

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому
сукупному прибутку

Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дОХiД У РаЗi
одночасного дотримання обох зазначених нюкче умов:
- фiнансовий актив утримусться в рамках бiзнес-моделi, мета якоТ досяга€ться як шляхом одержаННЯ

договiрних грошових потокiв, так i шляхом прода;ку фiнансових активiв;
- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е суто виплатаМИ

основноi суми та процентiв на непогашену частку основноi суми.
Фонд може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних iнвестицiЙ В

iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнюва.гlися б за справедливою вартiстю чеРеЗ

прибутоК або збитоК, безвiдклИчне рiшенНя про вiдобрtuкеннЯ подrшьшиХ змiн справедливоТ BapTocTi в

iншому сукупному доходi.
Фонд на власний розсуд приймас безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому сукУПному

доходi змiн у справедливiй BapTocTi iнвестицiТ в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не утримустьСя дЛЯ

торгiвлi. Таке рiшеНня приймасться на piBHi кожНого iHcTpYMeHTa. Вiдповiднi суми, вiдображенi в

iншому сукупному доходi, пiсля цього в прибугок або збиток не передаються. HaToMicTb Фонд мОЖе

передати кумулятивний прибуток або збиток у власному капiталi. Дивiденди на TaKi iнвеСтиЦiТ

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

3.3.5. Фiнапсовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку

Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням реЗультату
переоцiнки у прибlтку або збитку, вiдносяться акцii та паТ (частки) господарських товаРиСтВ.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюе ix за справедливою вартiстю.
а)Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHTy у виглядi корпоративних прав бУДе

зrшежати:
б)Вiд сryпеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'екта iнвестування;
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Вiл класифiкацiТ самоТ iнвестицiТ - поточна (лля продажу) чи довгострокова (утримуеться для
отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

,Щолю iHBecTopa в статутному капiталi можна охарактеризувати як несуттсву, якщо iHBecTop

володiс менше 20Yо статутного капiталу об'екту iнвесryвання - п. б МСБО 28.
Отже, якщо участь у статутному капiталi становить менше 20О/о та/або дана iнвестицiя е потОчна,

то ii оцiнка здiйснюеться по методу справедливоi BapTocTi:
У piK прилбання паi7частки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.
У наступному календарному роцi, домоменту розкриття таким господарським товариСтвОМ

рiчноТ фiнансовоi звiтностi за piK, у якому цi паi7частки були придбанi, TaKi паi7частки оцiнюЮТЬСЯ За

балансовою вартiстю.
Паi7часткИ господарськиХ товариств, щО за результатом своеТ фiнансово-господарськоТ

дiяльностi за попереднiй фiнансовий piK е прибугковими, оцiнюються за балансовою ваРТiСтю.

Паi7часткИ господарсЬких товарИств, щО за резульТатами своеТ господарськоi дiяльностi за

попереднi два та бiльше poKiB поспiль е збитковими, оцiнюються шляхом застосування понижув€UIьних

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

на дату, що передуе датi першого застосування понижувальних коефiцiснтiв, а саме:

якщо господарське товариство е збитковим протягоМ ocTaHHix двох poKiB поспiль, ПК становить
0,75;

0,50;
якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК станОВИТЬ

якщо господарське товариство с збитковим протягоМ ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК становить
0,25.

У разi вiдновленНя прибуткОвоi дiяльнОстi такогО господарського товариства балансова BapTicTb

його паТв/часток збiльшусться на суму останньоТ уцiнки, а саме:

за пiдсумками першого року прибугковоi дiяльностi вiднОвлЮеТЬСЯ

застосовувалася в останньому роцi збитковоТ дiяльностi;
за пiдсумками другого року прибутковот дiяльностi вiдновлюеться

застосовув€tлась у попередньому роцi збитковоТдiяльностi, i т.д.
МеханiзМ застосуваннЯ пк дО балансовоТ BapTocTi паТв/часток застосовуеться з моменту

розкриття iнформацii щодо збитковоТ дiяльностi господарського товариства за попеРеДНiЙ piK.

Якщо, участь у стаryтному капiталi становить бiльше 20О/о Та Дана iнвестицiя е довгостроковоlо,
то вона оцiнюсться по методу участi в капiталi згiдно п. 11 МСБО 28.

Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприсмство первiсно виЗнаеТЬСЯ За

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

в прибутку або збитку об'екта iнвесryвання пiсля дати придбання. Частка iHBecTopa в прибуТКУ абО

збитку об'скта iнвесryвання визнасться в прибутку або збитку iHBecTopa. Виплати, отриманi вiд об'екта

iнвесryвання, зменшують балансову BapTicTb iнвестицii. Коригування балансовоi BapTocTi мОжуТЬ бути
необхiдними й при змiнi пропорцiйноТ частки iHBecTopa в об'ектi iнвесryвання, яка виникае вiд ЗМiН В

iнших сукупних прибутках об'екта iнвестування. TaKi змiни вкJIючають i змiни, що виникають вiд
переоцiнки основних засобiв та вiд рiзничi у валютних курсах. Частка iHBecTopa в цих змiнах визнаеться

в iншому сукупному прибутку iHBecTopa.
Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно з яким балансова

BapTicTb iнвестицiй вiдповiдно збiльшусться або зменшуеться на суму збiльшення або зменшення частки

iHBecTopa у власному капiталi об'екта iнвестування.
Фiнансовi iнвестицiТ, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату баЛансу

вiдображаЮться за вартiстю, що визначена з урахуВанняМ змiни загальноТ величини власного капiталу
об'екта iнвестуванНя, за виняТком змiн капiталу, що с результатом операчiй мiж iHBecTopoM i об'сктом
iнвестування.

.Щля вiлобрrDкення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використОвУЮТЬСЯ

фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдприемств, якi складенi на ry ж звiтну даry щО i

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

iнвестованого пiдприсмства здiйснюеться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi фiнаНсовi
iнвестицii вiдображаються в бlхгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульОВОЮ

вартiстю.
Якщо в подzL,Iьшому iHBecToBaHe пiдприсмство буде отримувати прибутки, то iHBecTop повинен

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

сума уцiнки, що

сума уцiнки, що
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У разi, якщо з капiталу об'скта iнвестування його учасниками був вилучений капiтал, тО

балансова BapTicTb iнвестицiТ коригусться на суми змiн у капiтаrri об'екта iнвесryвання, вiдповiдно до
новот частки.

У випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства е результатом операцiй
мiж iHBecTopoM i об'сктом iнвесryвання, вiдповiдне кориryвання балансовоТ BapTocTi iнвестицiЙ не

проводиться.
IHBecTop припиняе застосовувати метод участl в капlт€lJll, починаючи з дати, коли BlH пересТа€ СУТТеВО

впливати на асоцiйоване пiдприсмство, та облiковуе iнвестицiю згiдно МСФЗ 9, починаючи з цiсТ даТИ.

В разi втрати суттевого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iHBecTopa, що зttлИШИЛИСЯ У
колишньому асоцiйованому пiдприсмствi, здiйснюеться за справедливою вартiстю.

У своТх прибутках чи збrгках iHBecTop визна€ будь-яку рiзницю мiж:
справедлиВою вартiсТю буль-якОТ збереженоТ iнвестицii та будь-якими надходженнями вiд вибуття
певноТ частки участi в асоцiйованому пiдприемствi;
балансовою вартiстю iнвестицiй на дату втрати сутгевого впливу.

коли iнвестицiя припиняе вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдпри€мства i починае

облiковуватися згiдно мсФз 9, ii справедлива BapTicTb на дату, коли вона припиняс б}ти асоцiйованим
пiдприемством, ввrDкаеться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi if як фiнансового активу
вiдповiдно до МСФЗ 9.

Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюсться за бiржови1!! курсом
органiзатора торгiвлi.

якщо акцiт мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв
TaKi iнстрУментИ оцiнюютьСя за курсом на основному ринкУ Для цього активу або, за вiдсутностi

основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь

протилежнОго,.ринок, на якомУ ФонД зазвичаЙ здiйснюе операцiю продiDку активу, приймасться за

основний ринок або,завiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливот BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi

вiдповiдаютЬ обставинаМ та длЯ яких с достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb,

максимiзуЮчи викориСтаннЯ доречниХ вiдкритиХ даниХ та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних

даних.
Якщо е пiдстави вв€Dкати, що балансова BapTicTb суттево вiдрiзняеться вiд справедливоi, Фонд

визначае справедлиВу BapTicTb за допомоГою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення мож/ть бути зумовленi
значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнами кон'юнкryри ринкiв, на яких eMiTeHT

здiйснюс свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнкryрi фонлового ринку.
Одним iз методiв е застосування понижувzulьних коефiчiснтiв (далi - ПК):
а) акцiт, обiг яких зупинено, протягом l2 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення

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

обiгу оцiнЮютьсЯ з викорисТанняМ ПК, щО застосовуЮться до балансовоТ BapTocTi таких акцiй, що
скJIчrлася на дату оцiнки, наступну за датою оприлюднення рiшення про зупинення, а СаМе:

ПК становить 0,5, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 12 до 15

мiсяцiв;
ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 15 до 18

мiсяцiв;
пк становить 0, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше нiж l8

мiсяцiв.
в) справедЛива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi

включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi
cTpoKiB вiдновленНя обiгУ такиХ цiнниХ паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB,

результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження майбlтнiх економiчних вигiд.
г) у разi вiдновлення обiгу акцiй ix оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, що скл€lJIась дО

застосування ПК.

3.3.б. Дебiторська заборгованiсть

,Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне правО ОТРИМаТИ

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

,Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Фонд
стае стороноЮ контрактниХ вiдношенЬ щодО цьогО iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоТ
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заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подzшьша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться За

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. ,Щисконтування не

використовуеться, коли ефект вiд дисконryвання € несуттевим або першi три мiсяцi з дня виникнення

дебiторськоТ заборгованостi.
Якщо е об'сктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, ба,rансОва

BapTicTb активу зменшу€ться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Фонд регулярно проводить оцiнку дебiторськоТ заборгованостi та передплат виДаНИХ

постачrшьникам. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визнача€ться як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. ВиЗнаЧеННЯ

суми резеРву на покрИття збиткiВ вiд зменшення корисНостi вiдбувасться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та
вiдображае суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв, Фактори, якi

Фонд розглядас при визначеннi того, чи е у нього об'сктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшенНЯ
корисностi, вкJIючають iнформаuiю про тенденцii непогашення заборгованостi у строк, лiквiДНiСТЬ,

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

позич€ulьникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених гшатежiв; негативнi економiчнi

умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнаеться у прибугку чи збитку. Якщо в наступному перiодi СуМа ЗбИТКУ ВiД

зменшення корисностi зменшуеться i це зменшення може бути об'сктивно пов'язаним з подiею, яка

вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
корисностi сторнусться за рахунок коригування резервiв. Сума сторttування визнаеться у прибУТКУ ЧИ

збитку. У разi неможJIивостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона спису€ться за рахуНОК
створеного резерву на покрит"гя збиткiв вiд зменшення корисностi.

Щебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справедливою

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усувае
або значно зменшус невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи н€tзивають (неузгодженiстю

облiку>), що iнакше виникне внаслiдоК оцiнюваннЯ активiВ або зобов'язань чи визнання прибуткiв або

збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
У разi змiн справедливоТ BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну даry, TaKi Змiни

визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. Зобов'язання

Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Фонд стае стороною догОвОРУ
та, внаслiдок цього, набувас юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз вищенаведених

ознак:
- Фонд сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас погашенню протягОм l2

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Фонд не ма€ безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше 12

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання Фонду визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям виЗнанНЯ

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

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування с несуттевим.

3.3.8. Згортання фiнансових активiв та зобов'язапь

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати залiк
визнаних у балансi сум i мас HaMip або зроби-ги вза€мозiшiк, або реалiзувати актив та виконати
зобов'язання одночасно,
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3.4.Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiпка основних засобiв

Фонд визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою використання
Тх у процесi своеТ дiяльностi, надання послуг або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-
культурних функrriй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких бiльше одного року
та BapTicTb яких бiльше шести тисяч гривень.

Первiсно Фонд оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подzrльшому ocHoBHi засоби оцiнЮЮться
за Тх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на даry переоцiнки викJIючаеться з ваJIовоТ балансовоl'
BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до переоцiненоТ суми активу. ,Щооцiнка, яка входить до
скJIаду власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться ВиЗНанНЯ

вiдповiдного активу.

3.4.2. Подальшi витрати.

Фонд не визна€ в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт, технiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визнаються в прибутку чи збитку,
коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються тiльки TaKi пОдаЛЬШi

витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.

Дмортизацiя основних засобiв Фондом нараховуеться прямолiнiйним методом.
Фонд застосовуе наступнi термiни корисного використання основних засобiв для розрахунКу

ll

Капiта;rьнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy iX корисного

використання. Амортизацiю активу починають коли BiH стас придатним для використання. Амортизацiю

активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на даry, з якоТ актив класифiкуЮТь як

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

3.4.4. Нематерiальнi активи.

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якоТ накопиченоТ
амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiа-гlьнИХ

активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу .

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

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав.

3.4.5 Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.

Фонд зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо сума
очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайнО
визнаеться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО
l6. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком ryлвiлу) в попереднiх перiодах,
Фонд сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних
засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянlтоi балансовоТ BapTocTi

необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

клас основних засобiв Строк плановоi корисноi експлуатацiТ ОЗ, (poKiB)

Земля Не амоDтизуеться
земля та будiвлi вiд 15- 20 poKiB

машини та обладнання вiд 5- 0 poKiB

mанспоDтнi засоби вiд 5- 0 poKiB

меблi та приладдя вiд 4- 0 poKiB

офiсне обладнання вiд 4- 0 poKiB
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3.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Згiдно до положень пп. |4|.6,1 п 141.6 ст. 146 Податкового кодексу УкраТни, звiльняються вiд
оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного
фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи вiд
здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування, доходи, Hapaxoвaнi за активами
iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування
(вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо).

У зв'язку iз цим у Фонлу не виникають витрати з податку на прибуток. Визначення поточного та
вiдстроченого податку на прибуток не здiйснюсться. Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiона,rьного
податкового законодавства, що не суперечить вимогам МСФЗ, не виникають.

3.6. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйпоТ HepyxoMocTi
3.6.1. Визнання iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

.Що iнвестицiйноТ HepyxoмocTi Фонд вiдносить HepyxoMicTb (землю чи булiвлi, або частину булiвлi,
або iх посднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою
отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
(а) використання у виробниuтвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних
цiлей, або (б) продalку в звичайному ходi дiяльностi.

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

Якщо булiвлi вкJIючають одну частину, яка утримуеться з метою отримання орендноТ плати та другу
частину для використання у процесi дiяльностi Фонду або для адмiнiстративних цiлей, в

бухгаrrтерському облiку TaKi частини об'екту Hep}xoMocTi оцiнюються та вiдобр€Dкаються окремо, якщо
вони мож)ль бути проданi окремо.

3.б.2. Первiсна та послiдуюча оцiпка iнвестицiйноi HepyxoMocTi

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю. Витрати на операuiю
вкJIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiйноТ HepyxoмocTi включас цiну iТ

придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi
витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,
пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.

Оцiнка пiсля визнання здiйснюсться за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток
вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноi HeplxoMocTi визна€ться в прибутку або збитку.
Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз з€tлученням незzLпежного

оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справед.гtивоТ BapTocTi зумовлюеться суттевими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбноТ HepyxoмocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвництва
дорiвнюс BapTocTi завершеного об'екта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.
Якщо оцiнити справедливу BapTicTb неможJIиво, Фонд обирае для оцiнки об'ектiв iнвестицiйноТ
HepyxoмocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовус такий пiдхiд до BcieТ

iнвестицiйноi HepyxoMocTi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовуеться справедлива
BapTicTb.

3.7. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Фонд класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова BapTicTb буде
в основному вiдшкодовуватися шляхом операцii прода.lку, а не поточного використання. Непоточнi
активи, утримуванi для продаэку, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою
з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiТ, пов'язанi з

продalкем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховусться. Збиток вiд зменшення корисностi при
первiсному чи под€tльшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продаж
визна€ться у звiтi про фiнансовi результати.
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3.8. Облiковi полiтики щодо орепдп

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди, пов'язанi з

правом власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнае фiнансову оренду як
активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого майна на початок
оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних
платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щОб
забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на з€uIишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi

вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування
амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Фонду щодо
подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактичнО
зaL,Iишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренлнi платежi за угодою прО

операuiйrгу оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. !охiл вiл
оренди за угодами про операцiйну оренду Фонд визнас на прямолiнiйнiй ocHoBi протягОм СТроку ОРеНДИ.

Затрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Оренда - це контракт за яким власник активiв (орендодавець передас iншiй cTopoHi (оренлаТОРУ)

екскJIюзивне право корисryвання активом за плату на визначений строк в часi. Початок TepMiHy ОРеНДИ

- це найбiльш рання з дат:
або дата укJlадання договору,
або прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на якиЙ

орендар домовився орендувати актив.
Визначёння того, чи е угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на анalпlЗl ЗМtСry

угоди на дату початку дii договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи зzLлежить

виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у ПравО

користування активом або активами в результатi даноТугоди вiд однiсТ сторони до iнший, HaBiTb якщо це

не вказуеться в договорi явно.
Перiод амортизацii по капiтальних вкJIаденнях в орендованi ocHoBHi засоби являе собою перiод,

протягом якого Фонд мае мохtltивiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних положенЬ,

що регулюють вiдповiднi умови продовження. ,Щане положення вiдноситься до договорiв ОРеНДИ

офiсного примiщення, за якими в неТ е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди. Капiтальнi
вкJIадення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного
використання або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цей TepMiH коротший.

Залишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдноСтi,
коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова BapTicTb одиницi, яка

генерус грошовi потоки, перевищуе його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова BapTicTb

активу списуеться до його очiкуваного вiдшкодування.

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Фонд ма€ теперiшню заборгованiсть (юридичну абО

конструктивну) внаслiдок минулоТ подiТ, icHyc ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж неможливо), що
погашення зобов'язання вимагатиме вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна

достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам

Фонд визнае KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування
буль_якоТ вже сплаченоТ суми. Фонд визнас очiкувану BapTicTb короткострокових виплат працiвникам за

вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi права
на майбутнi виплати вiдпускних.

На 3 l грулн я 2020 року Фонд не мае найманих робiтникiв.
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3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання

Вiдповiдно до украТнського законодавства, Фонд визнае внески iз заробiтноТ плати працiвникiв дО

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

заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послУГИ, ЩО

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

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтпки, що € доречними для розумiння фiпансовоi звiтнОСТi
3.10.1. Доходи та витрати

Фонд визнае дохiД вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольняс зобов'язання

щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi. Акгив передасться, коли (або у
Mipy того, як) клiент отримуе контроль над таким активом.

.Щля визнання доходу Фонд застосовуе п'яти крокову модель:
iдентифiкуе договiр (контракт);
iдентифiкуе oKpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укJIаденого дОгОВОРу;
визначас цiну договору (операцiТ);

розподiляе цirry договору (операuii) мiж зобов'язаннями щодо виконання;
визнае дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона виконуе (задовольняе) зобов'язання щодо виконання.

Фонд визнае одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).

Фонд облiковуе договiр з клiснтом, який нzUIежить ло сфери застосування цього стандарту, тiльки

тодi, коли виконуються Bci перелiченi далi критерii (параграф 9 МСФЗ 15):

сторони договору схвzulили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною
практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати своТ зобов'язання;

ФонД може визначитИ права кожноТ сторонИ вiдноснО ToBapiB абО послуг, якi булуть
передаватися;

Фонд може визначити умови оплати за товари або послуги, якi булуть передаватиСя;

договiР ма€ комеРцiйнУ cyTHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина майбутнiх

грошових потокiв Фонду змiняться внаслiдок логовору);
та

цiлком ймовiрно, що Фонд отримас компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари або

послуги, якi булуть переданi клiенry.
Фонд щоквартаJlу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами.
коли якась частина договору виконана, Фонд вiдобрtuкае договiр у звiтi про фiнансовий стан

як контрактний актиВ або контрактне зобов'язання, зuUIежно вiд спiввiдношення мiж виконанням
ФондоМ свого зобоВ'язаннЯ за договоРом та оплатою' здiйсненоЮ клiснтом. ФонД вiдображае буль-якi
безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФЗ 15).

пiсля первiсного визнання дебiторськоi заборгованостi внаслiдок договору з клiентом будь-яка

рiзниця мiж оцiнкою дебiторськоi заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 9 та вiдповiдноI визнаноi суми

доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд зменшення корисностi) (параграф 108 мсФз
l 5).

Фонд вiдобрi1экас контрактне зобов'язання в момент здiйснення платежу клiснтом або в мОМеНТ,

коли такиЙ платiЖ пiдлягаС сплатi (залежнО вiд того, яка дата ранiше), якщо клiент компенсуе Фонду
BapTicTb активу/послугИ абО У ФондУ е безумовне правО на сумУ компенсацiТ (лебiторська

заборгованiсть) до дати фактичного надання послуги клiенту.
Фонд вiдОбражае контрактнИй актив, за винятком сум, якi вiдобрrDкаються як дебiторська

заборговаНiсть, якщО ФонД передае активи або надае послуги клiенry до того, як клiент компенсуе Тх

BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi клiснтом.

.Щля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Фонд використовуе рахунОк 376.

,Щля компанii, що управляе активами пайового iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагОРОДИ З

управлiннЯ активами, договором, в розумiннi мсФЗ 15, с регламент цього пайового iнвестицiйного

фонду.
Враховуючи особливостi взаемодiТ компанiТ з управлiння активами та Фонду (ICI) для паЙових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповновокеного органу щодо визначення розмiру винагороди за

управлiння активами, передбачаеться право на оплату послуг у кiнчi кожного мiсяця пiсля нарахування.

Винагорода компанiТ за управлiння активами (цiна операцii) е змiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнституту спiльного iнвестування (Фонлу) з€uIежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, с чуТг€ВОЮ дО

факторiв поза сферою впливу органiзашiТ, тому для вирiшення питання невизначеностi на КiНеЦЬ
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кожного мiсяця/року компанiя з управлiння активами приймас рiшення, що до цiни операцiТ

вкJIючасться фактична сума винагороди з управлiння активами.
Витрати на винагороду за управлiння активами, що визначасться як вiдсоток BapTocTi чистих

активiв iнституry спiльного iнвесryвання, Фонд визнас на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вiдповiдае

проведеному розрахунку. Винагорода, що визначаеться у спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих
активiв iнстиц.гу спiльного iнвестування (у разi наявностi приросry та прийнятгя вiдповiдного рiшення)
визнасться за результатами року.

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

вiдповiдного рiшення) визнаеться за результатами року.
При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Фонд, вiдповiдно до МСФЗ 15,

використоВус метоД оцiнювання за результатом. ,Що методу оцiнювання за результатом нzUIежить,

зокрема, аналiЗ виконання, завершеного на сьогоднiшнiЙ день, оцiнки досягнlтих результатiв.
Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунОк ДОХОДУ

здiйснюсться на кiнець кожного мiсяця.
результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом

виконаних робiт, в якому вiдображасться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтнУ ДаТУ.

Для прогресивного визнання виручки за iншими договорами Фонд використовус метод

результатiв
,Щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштlв, е иМоВlрttlСТЬ. ЩО

економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду та суму дивiдендiв можна достовiрно
оцiнити.

.щохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибугку або збитку в разi задоволення Bcix

наведених далi умов:
а) Фонл переда€ договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;
б) Фонд передав покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим акТИВОМ;

в) Фонд не зЕuIишаеться aHi подzlльша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичаЙ

пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
д) ймовiрно, що до Фонду надiйд}ть економiчнi вигоди, пов'язанi з опеРацiеЮ;

та
е)витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно оцiнити.

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
а) право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
б) с ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiЙдуть до Фонду;
в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.

Дохiд визнасться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критеРiЯМ

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

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибутгя чи

амортизацiТ активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чиСтИХ

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

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх

економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

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

зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi

доходи.

3.10.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як частина
собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiолу. Фонд капiталiзуе витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як

частина собiвартостi цього активу.
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3.10.3. ОпераuiТ з iноземною ваJIютою

ОперацiТ в iноземнiй валютi облiковуються в украiнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну
Нацiонального банку УкраТни на дату проведення операцiй.

MoHeTapHi активи та зобов'язання, вир€Dкенi в iноземних вiLпютах, перераховуються в гриВнЮ За

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на даry балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за iсторичною
собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiТ, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi

оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй ва.гtютi, вiдображаються за курсом на дату визначення

справедливоТ BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що виникпи при перерахунку за монетарними статтяМи,

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

3.10.4. YMoBHi зобов'язання та активи

Фонд не визнас yMoBHi активи та зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя ПРО

умовне зобов'язання розкриваеться, якщо можJIивiсть вибутгя pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не с вiддаленою. Фонд не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформачiя про умОвнИй аКТИВ

розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження

При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив
на елементи фiнансовоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, рОЗРОбЛеНИХ
KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуютьСя На

попередньому лосвi.шi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обrрунтованими i

за резульТатами яких приймаються судження щодо балансовоI BapTocTi активiв та зобов'язань.
Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Фонду iнформачii про поточнi поДiТ,

фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження е

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

4.1. Сулження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ

Якщо нема€ МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцiТ, iншоТ подiТ або умОВИ,
керiвництво Фонду застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтикИ,

щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та

достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подас достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi ПОтоки

Фонду;
вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну

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

Пiд час здiйснення судження керiвництво Фонду посила€ться на прийнятнiсть наведениХ далi
джерел та враховуе Тх у низхiдному порядку:

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

у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi,
Пiд час здiйснення судження керiвництво Фонду враховуе найостаннiшi положення iнших

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiсю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

ОперацiТ, що не регламентованi МСФЗ Фондом не здiйснювztлись.

4.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Фонду

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну
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дату. В iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунтуеться на судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноi ситуацiТ, ризикiв, властивих

рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка
справедливоi BapTocTi>.

4.3. Сулження щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв

Керiвництво Фонду вважас, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а

також специфiчних особливостей операцiй; та
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан, а також на

доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Фонду використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставОк,

волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, да,ги оферти i коригувань
пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у
разi вiдсутностi ринкових котирувань Mrula б iстотний вплив на вiдображений у фiнансОвiй
звiтностi чистий прибуток та збиток,

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедЛИВОТ

BapTocTi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого

рiвня, Керiвництво Фонду планус використовувати оцiнки та судження якi базуються на

професiйнiй компетенцiТ працiвникiв Фонду, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням

розрахункiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо
таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та

розрахунках е недостатньою, на думку керiвництва с прийнятним та необхiдним.
Використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може маТИ

значний вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Сулження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB

Керiвництво Фонду застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB угримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
rрунтусться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, його прибутковостi й динамiцi та iнших

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не е пiдконтрольним керiвництву Фонду фактором i може с}rггсво вплинути на ОцiнКУ

фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.5. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику,

Фонд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

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

фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi до того, як

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

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi чинники затримки платежiв, щО С

специфiчним для позичrulьника (наприклад, здiйснення модифiкацiй або реструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважасться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT

мас низький ризик настання лефолry, позичilльник мае поryжнiй потенцiаJI виконувати своТ зобов'язання
щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i ДiЛових

умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, a}ле не обов'язково звiтнiсть позичuшьника
виконувати cBoi зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не ввzDкаються такими, що мають низький кредитниЙ ризик лише на
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пiдставi того, що ризик лефолту за ними е нижчим, нiж ризик лефолry за iншими фiнансовими
iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiй Фонд здiйснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовими iнструментами просто
на пiдставi того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому
звiтному перiодi, але не ввсDкасться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Фонд з'ясовуе, чи
мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постzша
потреба у визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.

4.б. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використову€ться для перерахунку майбутнiх потокiв

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

бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка дохОду На

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

€rльтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту ма€

визначатися з урахуванням трьох факторiв:
BapTocTi грошей у часi;
BapTocTi джерел, якi залl^rаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають рiзнi

piBHi компенсацiТ;

фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбугньому доходiв.
Станом на 3l грудня 2020 року середньозвrDкена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у

нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила 4.03 % рiчних. Iнформацiя, що використана для визначення
середньозваженоТ ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням http://www.bank.gov.ualfiles/4-
Financial_markets.xls роздiл "4.1.З.З. Процентнi ставки за новими депозитами нефiнансових корпорацiЙ у
розрiзi видiв валют i cTpoKiB погашення".

4.7. Сулження щодо перерахушку фiнансовоi звiтностi в умовах гiперiнфлячii

Пiсля проведення аналiзу критерiiЪ, якi характеризують показники гiперiнфляцiТ i передбачеНi У
параграфi З МСБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляuiТ>, керiвництво Фонду приЙняло

рiшення не проводити перерахунок фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK, оскiльки BBzDKac, що економiчний
стан в Украiнi не вiдповiдас сиryацiТ, що характеризусться гiперiнфлячiею,п.7.2. роздiл 7 цих ПримiтОк.

5. Розкриття iнформачii щодо використапня справедливоI BapTocTi
5.1. Методикп оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю

Фонд здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФ3 13 у Звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiолу.

класи активiв та
зобов'язань, оцiнених за

справедливою вартiстю

Методики оцiнювання

Мgтод оцiнки
(ринковий,

дохiдний,
витратний)

вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подаJIьша оцiнка грошових

коштiв здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс ix номiна,rьнiй

BapTocTi

Ринковий Офiчiйнi курси НБУ

Iнструменти капiталу Первiсна ouiHKa iHcTpyMeHTiB капiталу

здiйснюgгься за ii справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнюс uiHi
операчii, в ходi якоi був отриманий актив.

Подальша очiнка iHcTpyMeHTiB капiталу

здiйснюгться за справедливою вартiстю
на дату оцiнки.

Ринковий,
витратний

Офiчiйнi бiржовi курси

органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi

визначеного бiржового курсу на

дату оцiнки, використовусться
остання балансова BapTicTb,

цiни закритгя бiржового
торгового дня

!ебiторська Первiсна та подмьша оuiнка лебiторськоi [охiлний
KoHTpaKTHi умови, ймовiрнiсть
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заборгованiсть заборгованостi здiйснюсться за

справедливою вартiстю. яка дорiвнюс
BapTocTi погашення. тобто cyMi

очiкуваних контрактних грошових потокiв

на дату оцiнки.

погашення, очiкуванi вхiлнi
грошовi потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних

зобов'язань здiйснюсгься за вартiстю

погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

5,2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) для перiодичних ОЦiнок
справедливоi BapTocTi на прибуток або збиток

Фон здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань iз використаннЯМ

закритиХ вхiдниХ даниХ 3-го рiвня, якi протягОм поточноГо звiтногО перiодУ не призвели до змiни

розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.

5.3. PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTi, до якого нzuIежать оцiнки справедливоi BapтocTi

Фонд класифiкуе фiнансовi iнструменти, якi с у власностi на звiтну джу за насryпними категорiяМИ.
Фiнансовi активИ та грошовi коштИ оцiнюютьСя за справедливою вартiстю згiдно piBHiB iерархiй

справедливоТ BapTocTi :

В портфелi Фонду станом на З 1 грулн я 2020 року знаходилися iнвестицii досryпнi для продalкУ,

а саме, часткИ в стацлниХ капiталаХ Товариств, що вiдносяться до 2 рiвня iepapxiT справедливоТ BapTocTi.

Про че докладнiше в п 5.6. роздiлу 5 цих Примiток.
На кiнець З1 грулня 2020 року в портфелi Фонду цiнних паперiв не було.

5.4. Перемiщення мiж рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi

У Фонду за звiтний перiод вiдсутне перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями icpapxii справедлиВоТ

BapTocTi.

5.5. Iпшi розкриття, що впмагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоi BapTocTi)>

Справедлива BapTicTb активiв та зобов'язань в порiвняннi з Тх балансовою вартiстю
Tuc. zpH.

Tiuc,

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливою

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, €rле

спостережуванi)

3 piBeHb

(Ti, що не мають

котирувань i не с

спостережуваним
и)

Всього

,Щата оцiнки з\.|2.20 з1.12.19 зl.|2.20 з1.12.19 з1.12.20 з1.12.|9 з1.12.20 з1.12.19

IнвестицiТ до
погашеннrI

IнвестицiТ .чоступнi
до продажу

l00 100 100 100

Торгiвельна та iнша
лебiторська
заборгованiсть

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12.20 з 1 ,12,19 з1.12.20 з 1 .12,19

Поточнi фiнансовi iнвестицii, що
обл iковуються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток

Торгiвельна та iнша кредиторська
заборгованiсть

20 16 2а
,76
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Грошовi кошти з4 2 з4 2

Справедливу BapTicTb кредиторськоТ та дебiторськоi заборгованостi неможливо визначити

достовiрно, оскiльки немас ринкового котирування цих активiв.
Кредиторська заборгованiсть е поточною i включас в себе поточну заборгованiсть перед КУА

та за депозитарнi послуги.
Керiвництво вважас, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоТ BapTocTi е

достатнiми, i не вважае, що за межами фiнансовоТ звiтностi з€uIишилась буль-яка суттева iнформаuiЯ

щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансОвОТ
звiтностi.

5.б. Поточнi фiнансовi iнвестицii

Поточнi фiнансовi iнвестицii якi н.uIежать до категорiТ уrримуванi для продажу Та

вiдображаються в cTaTTi кПоточнi фiнансовi iнвестицiТ> балансу (рядок 11б0).

Протягом 2019 року Фонд придбав згiдно.Щоговору JtБВ235/19!905292 вiд29 травня 2019 року
облiгацiТ iMeHHi дисконтнi ТОВ <,Щомiнiон IHBecT> (код за еЩРПОУ З8952287), серiя А, код ISIN
UД400018681, в кiлькостi б 050 (шiсть тисяч п'ятдесят) штук на загальну суму 5 448 тис, грн. Згiдно

!оговору купiвлi-продая<у цiнних паперiв J\Ъ244l1-БВ вiд 05 липня 20l9 року було продано вище вказанi

облiгацiТ на загальну суму 5 448 тис. грн, Також, Фондом було укладено .Щоговiр купiвлi-проДажу

цiнних паперiв J\Ъ246l1-БВ вiд 08 липня 2019 року на придбання облiгацiй iменних дисконтних ТОВ
KloMiHioH IHBecT> (код за СДРПОУ З895228'7), серiя А, код ISIN UA40001868l, в кiлькостi 5 908 (п'ять

тисяч дев'ятсот BiciM) штук на загальну суму 5 З18 тис. грн. Так як в визначений договором TepMiH,

поставки цiнних паперiв не вiдбулося, то згiдно ,Щодаткового договору ]'{Ь1 вiд 29 серпня 2019 РОКУ
основний !оговiр купiвлi -продажу цiнних паперiв було розторгн},то i грошовi кошти в cyMi 5 318 тис.

грн. повернуто на поточний рахунок Фонду.
На З 1 грулн я 202О року на Балансi Фонду поточнi фiнансовi iнвестицiТ не облiковув.ulися.

5.7. Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii

!овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ фiнансових iнвестицiЙ утримуваНИХ
на перiод понад один piK, а також yci iншi iнвестицiТ, KoTpi не мож},ть бути вiльно реалiзованi у буль-
який момент та вiдображаються в cTaTTi <,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ> Балансу (рядок 103 5).

Станом на 31 грудня 2020 року на Балансi Фонду облiковувалися довгостроковi фiнансовi
iнвестицii в cyMi 100 тис. грн.. А саме, iнвестицiТ в пiдприемства (далi Товариства), якi оцiнюються за

справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно до
МСФЗ 9. Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не досryпнi. В piK придбаННЯ

частки облiковуються на Балансi за цiною придбання, про це в п.п.3.3.5. розлiлу З цих ПримiТОК.

Згiдно Щоговору купiвлi частки в статутному капiталi вiд 20 вересня 20l9 року Фонд придбав

частку в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Мостобул> (КОд за С.ЩРПОУ
З80З9364) в розмiрi |0О/о на суму 100 тис. грн.. На кiнець року Фонд отримав фiнансову звiтнiсть
Товариства, проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що балансова BapTicTb активу е ЙОГО

справедлива BapTicTb, тому як звiтнiсть Товариства прибуткова два роки поспiль, про це в п.п.3,З.5

розлiлу 3 чих Примiток.
Таким чином, керiвництво Фонду вважае, що частка Товариств облiковуються на балансi Фонду за

справедливою вартiстю на кiнець звiтного 2020 року, що представлено у виглядi таблицi нижче:
Тuс

Частка в статутному капiталi Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

Частка,0% з|,т2.20 з|,|2.19 зl.|2.20 з1.12.19

ТОВ "Мостобул> (код за СДРПОУ
з 8039364)

l0 100 l00 l00 100

Всього 100 100 l00 l00

5.8. Грошовi кошти та ix еквiваленти
Грошовi кошти та ix еквiваленти включають кошти в банках на поточних рах_унках.
Залишок грошових коштiв Фонду станом на 3 1 грулн я 2020 року складас 34 тис. грн.
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Кошти на поточному рахунку в cyMi 15 тис. грн., вiдкритому 29 жовтня 2019 року в АТ
кРайффайзен Банк АВАЛЪ), на рахунку, вiдкритому 27 червня 2019 року в АТ <Банк Кредит.Щнiпро> в

cyMi l тис. та на рахунку, вiдкритому 10 липня 2020року в АТ кПiвденний> в cyMi 18 тис. грн.,
вiдображаються в cTaTTi кРахунки в банку> Балансу (рядок 1 l67).

Tuc

Розрахунковий рахунок в АТ <Мегабанк>, вiдкритий 29 травня 2019 року, було закрито 27 грулня
2019 року.

Надiйнiсть фiнансовоi установи - один з важJIивих параметрiв д-гrя будь-якого клiснта, адже це

гарантiя своечасного повернення депозиту i вiдсутнiсть проблем iз погашенням кредиТiВ.
Нацiональним Банком УкраIни, пiд час сruIадання рейтинry банкiв Украiни за 2020 piK,

враховуваJIися наступнi моменти:
-достатнiсть капiталу. Параметр демонструе резерв власних коштiв для екстреного покриття

втрат.
-лiквiднiсть. Характеризуе можJIивiсть банку зберiгати свою стiйкiсть в стресовiй сиryаuiТ.
-прибутковiсть установи. .Щемонструе рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюсться як сума дОхОДiв i

витрат фiнансовоТ установи. Позитивна прибутковiсть банку робить його бiльш стiйким.
-довiра вкладникiв iлюструсться динамiкою депозиту в перiод оцiнювання,
-якiсть активiв. Параметр показус вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи,
-пiдтримка акцiонерiв. ,Щаний параметр демонструе приналежнiсть до певноТ бiзнес-групи. У раЗi

стресовиХ ситуацiЙ банК може додатково фiнансуватися державою, iноземними iнвесторами,

вiтчизняними бiзнесменами.

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12.20 зl 12.19 з1,12.20 з|.12.19

Каса та рахунки в банках з4 2 з4 2

Резерв пiд кредитнi збитки (0) (0) (0) (0)

Каса та рахунки в банках, в дол. США
Банкiвськi депозити

Всього з4 2 з4 2

З урахуванням усих цих факторiв б ло сформовано рейтинг найбiльш надiйн х банкtв.

N9 назва банка
Форма

власностi
Краiна Сайт банку

PiBeHb надiйностi

l Укрсiббанк приватний Францiя www. my.ukrsibbank.com наивищии

2. Крелi Агрiколь Банк приватний Францiя www. сrеd it-agrico le. ua наивищии

3. Кредобанк приватнии Польща www,kredobank.com.ua наивищии

4, Правексбанк приватнии Iталiя WWw.pravex.com.ua високии

5.
Райффайзен банк
Аваль

приватний Австрiя www.aval.ua
високии

6. Ощадбанк державний УкраТна www.oschadnybank.com державний

,7. Укрексiмбанк державний УкраТна www.eximb.com державнии

8. Укргазбанк державний Украiна www.ukrgasbank.com державнии

9. ПриватБанк державнии УкраiЪа www.privatbank.ua державний

l0. Прокредит банк приватний нiмеччина www.prokreditbank.com. ua достатнiй

1l оТП Банк приватний Угорщина www.otpbank.com.ua достатнlи
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Таким чином бачимо, що АТ <Райффайзен Банк Аваль> увiйшов в одинадцять надiйних банкiв

УкраТни.

6. Розкриття iнформачii, що пiдтверджу€ cTaTTi подапi у фiнансових звiтах

Фонд далi наводить додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого розумiння результатiв
дiял bHocTi Това риства :

облiкова полiтика щодо визнання доходу;
види доходiв та витрат за кожною групою для розумiння звiтностi корисryвачами;
склад icyMy витрат, вiдображених у статтях <lншi операцiЙнi витрати)) та кlншi> витрати)) 3Biry пРО

сукупний дохiд>.

б.1. Структура доходу

Дохiд вiд реалiзацiТ пос.гryг та iншi доходи на 31 грулня 2020 та 2019 poKiB представленi такиМ
чином:

!о складу кIнших доходiв> в cyMi 5 448 тис. грн.., рядок 2240 <<Зьiту про сукупний дохiд>, увiйшов
прибуток вiд продажу фiнансових iнвестицiй. Про це йдеться в п.5.6 роздiлу 5 цих Примiток.

За звiтний перiод з 01 сiчня 2020 року по З 1 грулн я 2020 року <Iншi фiнансовi доходи) сruIадають
HapaxoBaHi вiдсотки за Щоговорами вiдсотковоТ позики та вiдображенi в рядку 2220 кЗвiту про сукупниЙ
дохiд> в розмiрi З07 тис. грн.

Також до <Фiнансових доходiв> входить нарахування премiТ по !оговору позики в cyMi 409 тис.
грн. яка виникпа в результатi приведення BapTocTi позики на балансi у вiдповiдностi до справедливоТ
BapTocTi, коли позику було пролонговано ще на piK, до 24 вересня 2021 року. Про че йдеться в п. 4.6.

роздiлу 4 цих Примiток та представлено нижче у виглядi таблицi нижче.
Tl

За 2020 piK За 2019 piK Зплiни (+,-)

Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзачii пролукчiТ (ToBapiB,

робiт, послуг)

Iншi операцiйнi доходи 16 0 +16

Iншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по договорам
позик

Амортизацiя премii7 дисконту по

договорам позики

з07 66 +241

409 95 +з14

Iншiдоходи (вiд продажу фiнансових активiв)

Всього дохiд
,7з2

161 +5,71

uc.
N Контрагент та Nл

договору позики
Сума

договору
на кiнець

2020 року,
грн

Вiдсоткова
ставка по
договору,

о/о

Ринкова
ставка, %о

.Щата

видачi
Строк дii
договору

.Щисконт /

премiя за
2020 piK, грн.

Амортизачiя
дисконту /

премii за
2020 piK, грн.

1 тов
кМостобул> (кол

за С!РПОУ
380з9364), н(п)_

26109-1 вiд
26.09.20l9p.

lз 2\4 2 1q 26.09.1 9р. 24.09.21р. 409 (285)

Всього lз 2l4 409 (285)
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б.2. Iнший сукупний дохiд

<Iнший сукупний дохiд> Фонд, за piK що закiнчився 3l грудня 2020 року, не отримувzIла.

6.3. Операцiйнi витрати
OcHoBHi витрати Фонду, що пов'язанi iз здiйсненням ii господарськоi дiяльностi е адмiнiстративнi

витрати. Зага.гlьний розмiр цих витрат за перiод з 01 сiчня 2020року по 31 грудня 2020 року, скJIадас

247 ,0 тис. грн., якi розподiляються за наступними елементами в порiвняннi з 20 19 роком:

6.4. Iншi операцiйнi витрати

,Що складу <Iнших операцiйних витрат) за перiод за звiтний 2020 piK Фонд вiднiс формування
резерву пiд збитки у cyMi 'l7 тис. грн., що виник згiдно .Щоговору вiдсотковоI позики з ТОВ кМОСТОбУД>

(код за еДРПОУ ЗS039З64). Товариство, не сплатило вiдсотки бiльше 90 днiв. На кiнець звiтного 2019 та

2020 poKiB фiнансова звiтнiсть Товариства е прибlтковою. Але кредитниЙ ризик зrвнав значного
зростання з моменту первiсного визнання, тому Фондом було прийнято рiшення вiднести Суми

заборгованостi в повному обсязi на резерв пiд збитки. Вiдсутнi факти, якi б свiдчили про ризик
невиконання зобов'язаннJI, тому що в кiнцi звiтного Товариство почало сплачувати вiдсотки i резерв пiл
збитки було зменшено.

б.5.Iншi витрати

кIншi витрати) за перiод за звiтний 2020 piK Фонд не отримував. А за 2019 piK кIншi витрати)
скJIztли 5 448 тис. грн.. .Що скJIаду <lнших витрат) за 2019 piK Фонд вкJIючив собiвартiсть реалiзованих
фiнансових iнвестицi. Про це йдеться в п.5.6 роздiлу 5 цих Примiток.

кIншi витрати> за перiод за звiтний 2020piK в порiвняннi з 20 1 9 роком представленi таким чином:

Tuc.zpH.

Tt

Tl

uc.
За 2020 piK За 2019 piK Змiни (+,-)

нотарiальнi послуги 0 6 -6

ДепозитаDнi послчги 1 6 -5

Послуги з обслуговування рахунку в цiнних паперах 1 2 1

Послуги оренди 5 1 +4

Винагорода КУА 2|0 105 +105

Послуги торговця цiнними паперами 0 5 -5

Аудиторськi послуги 24 5 +19

Витрати на ре€страцiю регламенту 0 1 l
Витрати на розрахунково-касове обслуговування 4 э +1

Витрати на сплату державного мита за емiсiю акцiй 0 96 -96
lншi витрати 1 1 0

Оприлюднення регульованоТ iнформацiТ 1 +1

Всього 247 23l +lб

кIншi операцiйнi витрати) станом на 3l грулня2020 представлено таким чином:
uc.

За 2020 piK За 20l9 piK Змiни (+,-)

Iншi операцiйнi витрати 1l l +70

Всього 71 1 +]0

За2020 plK За 20l9 piK Змiни (+,-)

Iншi витрати 0 5 448 -5 448

Всього iншi витрати 0 5 448 -5 448
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кФiнансовi витрати) станом на З 1 грулня2019 piK представленi таким чином:

За 2020 piK За 201 9 piK Змiни (+,-;

Фiнансовi витрати (амортизацiя премi'r'/дисконry по

договору позики)
285 з94 109

Всього 285 з94 -l09

б.6. Фiнансовi витрати

За перiод з 28 травня 2019
первинне вiдображення дисконту,
грнпро це йдеться в п.6.1 розлiлу 6

року по Зl гулня 2019

розрахованго по методу
цих Примiток.

року до кФiнансових витрат) Фонд вiднiс
ефективноТ ставки вiдсотка, у cyMi З94 тис.

Тuс.

При методi ефективноТ ставкИ вiдсотка на датУ погашення позики неамортизована частина премiТ

буле лорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна чиста величина виданих позик

булутЬ спiвпадати. Тобто, цей метод rрунтуеться на приtryщеннi, що витрати на сплаry вiдсоткiв по

позикам за кожний перiод _ це невиплачена частина вiдповiдного зобов'язання, помножена Не На

встановлену по договору ставку вiдсоткiв, а на ринкову ставку вiдсоткiв. При застосуваннi цього методу
сума витрат на сплату вiдсоткiв по позицi i величина амортизацiт надбавки по позицi змiнюються
кожного перiолу.

6.7.Щебiторська заборгованiсть

щебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на

активному ринку, класифiкуються як <дебiторська заборгованiсть за виданими авансами) та (iнша
поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв
вiд знецiнення та cyMHiBHoi заборгованостi.

В звiтномУ 2020 рочi Фонд мав участь в електронному аукцiонi з продажу об'скту малоТ приватизацiТ
- державний пакет акцiй розмiром 100,0000 % стаryтного капiталу ПрАТ <Готель <!нiпро> (код за

еДРПОУ 0257З54'7, м, КиТв, вул. Хрещатик, Il2), унiкальний код об'екту у системi: UA-LR-SSP-2020-06-
l2-000003-3 (iдентифiкатор аукцiону UА-Р5-2020_06-14-000010-З), перераховував грошовi кошти в cyMi

8 092 тис. грн. в якостi гарантiйного забезпечення для участi в аукцiонi ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО
МдЙНд УКРАiНИ. Але тендер перемогло iнше Товариство i грошовi кошти було повернуто на

розрахунковий рахунок Фонду в cyMi .

Станом на 3 1 грулн я 2О20 року Фонд не мае простроченоi та знецiненоi дебiторськоТ заборгованостi.
Балансова BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюс ii справедливоТ BapTocTi.

При визначеннi погашення дебiторськоТ заборгованостi Фонд враховус буль-якi Змiни
кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноi дати.

.Щебiторська заборгованiсть за станом на 3 1 грулн я 2019 року представлена таким чином:

На 2020 piK На 20l9 piK Змiни (+,-)

!ебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами

l
1 0

ffебiторська заборгованiсть за розрахунками з

нарахованих доходiв (вiдсотки по позикам) l l0 4з +61

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi з нарахованих доходiв (вiдсотки по
позикам)

-55 -55

Iнша дебiторська заборгованiсть (позики) |з 214 5 2l4 + 8000

Премiя/дисконт (за договорами позики) -|74 -298 +124

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi дебiторськоТ
заборгованостi (позики)

-l 1

0

Всього 13 094 4 958 +8 136
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lни щодо очlкуваних кредитних зоитк
Резерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi, яка
дорiвнюе:

На 31 грулня
2020 року

На З 1 грулня
2019 року

Причини змiн

1 2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,
В т,ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю

1

1

Кредитний
ризик майже

вiдсутнiй
очiкуваним кредитним збиткам протягом
строку дiТ за:
(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зzвнав значного зростання з

моменту первiсного визнання, але якi не с
кредитно-знецiненими фiнансовими активами
В т.ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю (позики)

54

54

Кредитний
ризик

прийнятний

(ii) фiнансовими активами, що с кредитно-
знецiненими на звiтну даry (але не е
придбаними або створеними кредитно-
знецiненими активами)
В т.ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю (позики)
( i i i) торговельною дебiторською
заборгованiстю, договiрними активами або
дебiторською заборгованiстю за орендою, для
яких резерв пiд збитки оцiнюеться вiдповiдно
до параграфа 5.5,15 МСФЗ 9

фiнансових активiв, що е придбаними або
створеними кредитно-знецiненими
фiнансовими активами
Разом: 54 1

.Щебiторська заборгованiсть Фонду не мае забезпечення. Керiвництво Фонду проводить аналiз та
оцiнку рiвня кредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу. Фонд надае узгодження
залишку резерву пiд збитки на початок звiтного перiоду до з:rлишку на кiнець звiтного перiоду в розрiзi
юrасiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi таблицi,

Змi збиткi

Станом на 31 грулня2020 року загаJIьна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки скл€ша 54 тис,

грн. якi були вiднесенi до скJIаду кIнших операцiйних витрат), про це в п.6.4. роздiлу б цих ПримiТОК.

б.5.Статутний капiтал

Станом на 31 грулня 2020 Фонд мае випущенi простi iMeHHi акцii в кiлькостi 1 370 тис. штук
заг€uIьною сумою 137 000 тис. грн.. Номiнальна BapTicTb кожноТ акцiТ становить 100 грн.. ФОрма
iснування акцiй - без документарна..

.Щата реестрацii випуску акцiй - 21 серпня 2019 року, номер реестрацiТ 00l 893.

Станом на З1 грулня 20l9 року заресстрований статутний капiтал складав 137 000 тис. грн.,
початковий стаryтний капiтал Фонду сплачений в розмiрi 5 450 тис. грн., непокритий збиток становив
465 тис. грн.

Протягом звiтного 2020 року вiдбулися насryпнi змiни у власному капiталi: розмiщення акцiй ФондУ
в кiлькостi 8 3l1 900 штук на суму 8 100 тис. грн.. з яких212 тис. грн. за рахунок нерозподiленого
прибутку. За даними Балансу власний капiтал Фонду станом на З 1 грулня 2020 року сшадас суму 1З 214
тис. грн., що скJIадасться iз зареестрованого (пайового) капiталу в розмiрi 1З'7 000 тис. грн.,
нерозподiленого збитку в розмiрi 548 тис. грн. та неоплаченого капiталу в розмiрi 12З 2З8 тис. грн..

Таким чином, власний капiтал в фiнансовiй звiтностi представлено на кiнець2020 року в порiвняннi з

2019 роком наступним чином:
Тuс. н..

На 3l грудня
2020 року

На З 1 грудня
2019 року

Змiни (+,-)

Статутний капiтал 1 37 000 137 000 0

.Щодатковий капiтал

з0
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Нерозподiлений прибуток (непокритий
збиток)

(548) (465) (8з )

неоплачений капiтал 12з 2з8) (lзl 550) 8 з12
Вилучений капiтал
Всього 1з 214 4 985 8 229

6.6. Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Iншi поточнi зобов'язання за станом на 3l грулня 2019 року представленi таким чином:
uс,

На З 1 грулня
2020 року

На З 1 грудня
2019 року

Змiни (+,-)

Торговельна заборгованiсть за роботи,
послуги

20
,76 -56

Iншi поточнi зобов'язання

Всього 20 76 -56

Поточна кредиторська заборгованiсть представляс витрати перед Керуючою компанiею з управлiння
активами та депозитарною установою, де облiковуються акцii Фонду,

Станом на З1 грудня 2020 року Фонд не мав простроченоi та cyMHiBHoi iншоТ кредиторськоТ
заборгованостi. Балансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi дорiвнюе ii справедливОТ

BapTocTi.
При визначеннi погашення iншоI кредиторськоi заборгованостi Фонд на кожну звiтну датУ

проводить аналiз сум кредиторськоi заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB if облiку на балансi, та

TepMiHiB позовноiдавностi за перiод з дати виникнення заборгованостi тадо звiтноТдати,

б.7. Дивiденди

За перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грулня2020 року акцiонерами Фонду не прийма,rося рiшень
щодо виплати дивiдендiв, тому дивiденди не виплачувzlлися.

б.8. Крепиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB

Станом на 31 грулня2020 року кредиторськоiзаборгованостi з одержаних aBaHciB Фонд не маС.

6.9. Iншi довгостроковi зобов'язання

Станом на 31 грулня 2020 року довгостроковоТ
заборгованостi з одержаних aBaHciB Фонд не мас.

кредиторськоТ заборгованостi та кредиторськоТ

б.10. Прибутки та збитки

За результатом Bcix видiв дiяльностi за перiод з 0l сiчня 2020 року по 3l грулня 2020 року Фонд
отримав прибуток в розмiрi 129 тис. грн..

За перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грулня2020 року Фонд не користувався пiльгами з податку на

прибуток згiдно Податкового кодексу УкраIни стаття 141 гryнкт б пiдпункт 1, а саме: <Звiльняються вiд
оподаткування кошти спiльного iнвесryвання, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного

фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнстиryry спiльного iнвесryвання, доходи вiд

здiйснення операцiй з активами iнститlту спiльного iнвесryвання, доходи, HapaxoBaHi за активами
iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi iнституry спiльного iнвесryвання
(вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо)>.

7.Розкриття iншоi iнформацii
7.1.YMoBHi зобов'язання
7.1.1. Судовi позови

Станом на 31 грудня 2020 року Фонд вiд власного iMeHi i за власний рахунок не являеться
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учасником судових процесiв та проти Фонду не висув€ulися претензiТ та вiдсутнi буль-якi суловi
позови.

7.1.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж

один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIЕIлася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоТ податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва економiчноi дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi
податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB,

втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн та угоди. На лумку керiвницТВа ФОНд

сплатив yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. ПодаткОВi ЗВiТИ

можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7.2. Вплив iнфляuiТ
КритерiТ, якi характеризують показник гiперiнфляuiТ i передбаченi у параграфi З МСБО 29, а саме:

основна маса населення вiддае переваry збереженню cBoix цiнностей у формi немонетарних активiв
або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, неГаЙНО

iнвесryються для збереження купiвельноi спроможностi;
основна маса населення розглядае грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiднОСНО

стабiльнiй iноземнiй валютi. Щiни можуть також наводитися в цiй валютi;
продnrк та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi кОмпеНСУЮть

очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей
строк с коротким;

вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу uiн;
кумулятивний piBeHb iнфляцii за трирiчний перiол наближасться до 1 00% або перевищуе цей piBeHb.

Враховуючи офiцiйнi данi ,Щержавноi служби статистики УкраТни, кумулятивний piBeHb iнфляuiТ за

трирiчний перiод, вкпючаючи 2016,2017 та 20l8 роки, скJIав |||,9'7О^.

Ще створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансовОТ
звiтностi згiдно з МСБО 29 за20|'7 та 2018 роки.

Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то вzDкJIивим фактором с динамiка змiн рiвня iнфЛЯuiТ.

Так, piBeHb iнфляцiТ у 2016 рочi - |2,4О^, B20l'7 poui - 9,1%, в 2018 роцi- 9,5О%.

За пiдсумками 2019 року piBeHb iнфляцiТ в YKpaTHi скоротився до шестирiчного MiHiMyMy - до 4,1Yо.

Щефляцiя в грулнi - це взагалi вперше. Але що далi?
Настiльки суттеве зниження рiвня iнфляцiТ стало сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самого Нацбанку,

який встановлював минулорiчний орiснтир на piBHi 5Уо +1 в.п. Бiльш того, минулий грудень СТаВ

першим (l) в украТнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному
вимiрi. .Щля зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя.

З одного боку, доконаним фактом тепер с те, що УкраТна вибула зi списку краТн-аутсаЙдерiв З

надвисокими показниками iнфляцii. l макроекономiсти цьому радiють, оскiльки це позитивно
позначиться на кредитних рейтингах краiЪи, бо знизить BapTicTb боргових запозичень, що покращить
сиryацiю з борговим навант€Dкенням на бюджет та eKoHoMiKy в цiлому. З iншого ж боку, населення, яке

зараз радiс зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiе, що роботодавцi не зможугь бiЛьше

пiдвищувати зарплати (а держава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це було ранiше. Тут Лише
одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намагасться пiдтримувати
НБУ, рано чи пiзно з€шучить реальнi iнвестицiТ, якi "розiгрiють" eKoHoMiKy та збiльшать зайнятiСТЬ,

Тобто у людей з'явиться бiльше можJIивостей для заробiтку, а у Пенсiйному фондi бiльше BHecKiB,

Така динамiка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiй
пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 20lб року почала виходити зi стану глибоких iнфляшiйних процеСiВ.

Прогноз НБУ щодо iнфлячiТ на 2019 piK - 6,З% i 5Yо на кiнець 2020 року.
Проаналiзувавши iншi критерiТ, можна припустити, що за пок€lзниками наведеними у пiдгryнктах в) i

г) параграфа З МСБО 29 економiчний стан в YKpaiHi не вiдповiдае сиryацiТ, що характеризуеться
гiперiнфляцiею. Швидке сповiльнення iнфляцiТ у 2016 роцi дозволило понизити облiкову ставку 4 рази
протягом 2017 року - до 14,5Yо рiчних. На кiнець 20l9 року iндекс iнфляuiТ становив |З,5О^ рiчних,
Протягом звiтного 2020 року облiкова ставка знижувалася BiciM раз та на кiнець року становить бYо.

Як наслiдок, з 2016 року спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. KpiM цього,
iндекс заробiтноТ плати у липнi, серпнi 2020 року складав менше 100%. Також, не можна стверджувати,

що продiDк та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цеЙ

строк с коротким.
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Керiвництвом Фонду було розглян)ло, чи iснують подiТ або умови, якi можуть поставити пiд значний
cyMHiB здатнiсть Фонду безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлення управлiнського
персоналу щодо здатностi Фонду безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно вимог МСА 570
<Безперервнiсть> (переглянутого), та визначено, що icHyc (чи не icHye) суттсва невизначенiсть, що
стосуеться подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
Фонду безперервно продовжувати дiяльнiсть. Несприятливе зовнiшне середовище в KpaTHi в умовах
складноТ полiтичноТ ситуацiТ, коливання курсу нацiональноТ валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення
iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий
стан Фонд, характер якого на поточний момент визначити неможливо. Керiвництво Фонду не

iдентифiкувrrло суттсвоi невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Фонду
безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовуваJIо прищ/щення про безперервнiсть

функцiонування Фонду, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв. Суттевих суджень
Керiвництва щодо облiкових оцiнок впливу пандемiТ COVID-l9 та запровадження карантинних та

обмежувальних заходiв на невизначенiсть оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Фонду iнформаuiТ
пов'язаноТ з вiдповiдними облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як скJIадена дО

настання цих подiй.
Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоi звiтностi е питанням

судження, управлiнський персонrrл Фонду прийняв рiшення щодо не проведення перерахунку
показникiв фiнансовоi звiтностi як за 20l9 piK так i за звiтний 2020 piK.

7.3. Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi та iпших фiнансових активiв

Фонд здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах загальноТ кризи вiтчизняного економiчного середовища, яка
характеризусться обмеженiстю внутрiшнього iнвестицiйного потенцiалу, низькою привабливiстЮ
ceKTopiB економiки для iHBecTopiB, зниженням конкурентоспроможностi нацiональноТ економiки,
низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим piBHeM iнфляцiТ, на яку вплива€

зниження темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi та, бiльшою мiрою, суспiльно-полiтичнi
подiТ в KpaiHi. Керiвництво не викJIючае iснування ймовiрностi того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Фонлу.

7.4. Розкриття iнформацiТ про пов'язанi сторони

.Що пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами нzшежать:
пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж

перебувають пiд спiльним контролем разом з Фондом;
асоцiйованi компанiТ;
спiльнi пiдприемства, у яких Фонд е контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу Фонду;
близькi родичi особи, зазначеноТ вище;
компанiТ, що контролюють Фонд, або здiйснюють с)rгг€вий вплив, або мають суттевий вiдсоток

голосiв у Фондi;
програми виплат по закiнченнi труловоТ дiяльностi працiвникiв Фонду або будь-якого iншого суб'екта

господарювання, який € пов'язаною стороною Фонду.
Згiдно з МСБО 24 зв'язана сторона- фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з суб'ектом

господарювання, що скJIадае свою фiнансову звiтнiсть:

фiзична особа або близький родич такоТ особи е зв'язаною стороною iз суб'ектом господарювання, що
звiтуе, якщо така особа:

контролюе суб'скт господарювання, що звiryе, або здiйснюе спiльний контроль над ним;
мае суггсвий вплив на суб'скт господарювання, що звiryе;
€ членом провiдного управлiнського персоналу суб'скта господарювання, що звiтуе,

материнського пiдприемства суб'скта господарювання, що звiтус;
суб'ект господарювання € зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiryс, якщо виконусться

яка з таких умов:

або

бУд,-

суб'скт господарювання та суб'ект господарювання, що звiryс, е членами однiсТ групи (а це означас,

що кожне материнське пiдприемство, дочiрнс пiдприемство або дочiрне пiдприсмство пiд спiльним
контролем е зв'язанi одне з одним);

один суб'ект господарювання с асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством iншого
суб'екта господарювання (або асоцiйованого пiдприсмства чи спiльного пiдприемства члена групи, до
якоТ належить iнший суб'ект господарювання);
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обидва суб'скти господарювання е спiльними пiдприемствами однiеТтретьоiсторони;
один суб'ект господарювання е спiльним пiдприсмством третього суб'екта господарювання, а iнший

суб'ект господарювання е асоцiйованим пiдприсмством цього третього суб'скта господарювання,
суб'ект господарювання с програмою виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi працiвникiв або

суб'скта господарювання, що звiтуе, або буль-якого суб'екта господарювання, який с зв'язаним iЗ

суб'ектом господарювання, що звiryс. Якщо суб'ект господарювання, що звiтус, сам е такою програмою
виплат, то працедавцi-спонсори також с зв'язаними iз суб'сктом господарювання, що звiтус;

суб'ект господарювання перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеноТ в пунктi
а);

особа, визначена в пунктi а) i), мае значний вплив на суб'скт господарювання або е членОм
провiдного управлiнського персоналу суб'скта господарювання (або материнського пiдприсмства
суб'екта господарювання).

Операчiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'сктом
господарювання, що звiтуе, та зв'язаною стороною, незаJIежно вiд того, чи призначаеться цiна.

Близькi родичi фiзичноi особи - члени родини, якi, за очiкуванням, мож)ль впливати на таку особу
або перебувати пiд li впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'сктом господарювання та охоплюють:

дiтей, чоловiка./дружину чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

утриманцiв такоТ фiзичноi особи або чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи.

7.4.1.Iнформацiя про учасникiв та Голову наглядовоi ради Фонду

* fuя фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестраuiйного номера
облiковот картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiлмiтку в

Група N!
зlл

Повне найменування
юридичноТ особи -

учасника чи
прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi
особи - учасника,
голови наглядовоi

ради корпоративного
iнвестицiйного

фонду

Код за СДРПОУ
юридичноi особи -

учасника або

реестрачiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв

фiзичноi особи -

учасника, голови
наглядовоi ради

корпоративного фонду
*

м iсцезнаходження
tоридичноi особи чи

паспортнi ланi фiзичноi
особи, щодо якоi

подасться iнформаuiя

Частка в

стат}тному
капiталi

корпоративного

фонлу, 
О%**

Належнiсть фiзичноi особи -

учасника до суб'сктiв,
визначених статтею 3 Закону

Украiни кПро запобiгання
корупuii>, таlабо частка

лержавноi чи комунальноТ
власностi у юриличнiй особi

_ учаснику

1 2 J 4 5 6 7

А Учасники - фiзичнi
особи

1 Проливус
Володимир
степанович

2298713250 Паспорт АВ Ng 4382l8,
виданий Ленiнським РВ

УМВС Украiни у
Вiнницькiй областi, 3 1

липня 2002 року

l00 не на,rежить

Б Учасники -

юридичнi особи

в Голова наглядовоТ

ради

l Яворська Алiна
Борисiвна

3248408906 Паспорт СМ М 734З36,
виданий Замостянським

РВ УМВС Украiни у
Вiнницькiй областi,

l5.08.2005p

0
не належить

Усього:
100

з4

,Z



N9

зlл
Прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноi особи -

учасника
корпоративного
фонду, членiв ii
ciM'T та iнших

пов'язаних осiб

Ресстраuiйний
номер облiковоi
картки платника
податкiв фiзично'i
особи - учасника
корпоративного
фонду, членiв if
ciM'i та iнших

пов'язаних осiб*

Символ
юридичноТ

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть**

Код за
сдрпоу

юридичноi
особи, щодо

якоТ icHyc
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи, щодо
якоi icHye пов'язанiсть

мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоi icнyС

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

пов'язаноi
особи, 7о

l 2 J 4 5 6 7 8

l
Проливус

Володимир
степанович

2298,71з250 1 4з022з7з Акшiонерне товариство
кЗакритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

(НЕРА)

03045 м. Киiв,
провулок BiTo-
Литовський, l0

l00%

2
Проливус
Вiкторiя

Борисiвна
(лружина)

з101407781 l 4з022з73 AKuioHepHe товариство
кЗакритий

недиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестиuiйний фонл

(нЕРА)

03045 м. Киiв,
провулок BiTo-
Литовський,10

пасIIортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.
** Розрахунок вiдсотка здiйснюсться вiдносно акцiй корпоративного фонду, що перебувають в обiгу.

7.4.2. Iнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасцпкiв, якi володiють часткою, що
становить не менше 20 Уо статутного капiталу Фонду

- Д- Оiз""rих осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя реестрачiйного номера облiковоТ картки

платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за

наявностi) номер паспорта.
**Т_торговцiцiннимипаперzlми,К-компанiiзуправлiнняактива]чIи,ff-I-\ентральнийдепозитарiй,ДУ-депозитаРнi
установи,З-зберiгачiактивiвiнститlтiвспiльногоiнвестування,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-ауДитори
(ау.литорськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20

%).

7.4.3. Iнформацiя про пов'язаних юридичних осiб, у яких беруть участь учасники - юридичнi
особи, якi володiють часткою, що становить не менше 20 %" статутного капiталу Фонду

* Т - торговцi цiвними паперами, К - компанiТ з управлiння активами, [, - Щентральний депозитарiй, ДУ -

депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститутiв сгtiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi майна, А - аулитори (аулиторськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи
пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).
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Повне найменування,

код за СДРПОУ
учасника

корпоративного
iнвестицiйного фонду

Символ юридичноi
особи, щодо якоi

icHyc пов'язанiсть*

Код за еДРПОУ
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне
наименування

юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi, 7о

l 2 3 4 5 6 7
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зlл
Повне найменування, код за
СДРllОУ юридичноi особи -

учасника корпоративного
iнвестицiйного rРонлу

Код за еДРПОУ
юридичноi особи або

ресстрачiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв фiзичноi особи,

щодо якоi icнyc
пов'язанiсть*

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi

эсоби, щодо якоi icHyc
пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи абс

паспортнi данi
фiзичноi особи,
щодо якоi icнyc

пов'язанiсть

Частка в статутному
капiталi учасника
корпоративного

фонлу, %

l 2 3 4 5 6

7.4.4. Iнформацiя про осiб, якi володiють не менше 20 О/о статутного капiталу юридичних осiб -

учасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 20 7о статутного капiталу Фонду

* .Щля фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйноt'о номера
облiковоТ картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiлмiтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

7.4.5. Iнформацiя про юридпчних осiб, у яких Фонд бере участь

*Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивами,Щ-LI,ентральнийдепозитарiй,ДУ-
депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститутiв спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оцiнювачi майна, А - аулитори (аулиторськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи
пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %).

7.4.6. Iнформацiя про пов'язаних осiб голови та членiв наглядовоi ради Фонду

лъ
з/п

Код за еДРПОУ
корпоративного

фонду

Символ юридичноi
особи, щодо якоi

icHyc пов'язанiсть*

Кол за е,Щ,РПоУ
юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капlтаJIl

юридичноi особи,
оА

l 2 3 4 5 6
,7

м
з/п

Прiзвище, iм'я, по
батьковi голови та
членiв наглядовоi

ради корпоративного
iнвестицiйного

фонлу та членiв його
(iх) ciM'i

Ресстраuiйний
номер облiковоi
картки платника

податкiв або серiя
та номер паспорта

фiзичноi особи
(лля фiзичних осiб,

якi через cBoi
релiгiйнi

переконання
вiдмовляються вiд

прийняття
ресстрачiйного

номера облiковоi
картки платника

податкiв та
повiдомили про це
вiдповiдний орган

державноi
податковоi служби
i мають вiдмiтку у

паспоотi)

Символ
ОРИJIИЧНО

i особи,
щодо якоi

icHyc
пов'язанiс

ть*

Код за
едрпоу

юридичноi
особи, щодо

якоi icHyc
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоТ icHyc

пов'язанiсть

Частка в

стат}"тному
капiталi

пов'язаноТ
особи,оh

36
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l 2 з 4 5 6
,7

8

1 голова Наглядовоi
Ради

Яворська Алiна
Борисiвна

з248408906
1

4з022з7з
Акшiонерне

товариство <Закритий
неливерсифiкований

венчурний
корпоративний

iнвестичiйний фонл
кНЕРА>

0З045 м. Киiв,
провулок BiTo-
Литовський, l0

Прямi роличi
Яворськоi А.Б.
пов'язаностi не

иають

2 {лен Наглядовоi

'ади

lанiелян Ольга
3олодимирiвна

з l 2341 768 1 l |3022з,7з AKuioHepHe
товариство <Закритий

нсдиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестицiйний фонд

(нЕРА)

0З045 м, Киiв,
провулок BiTo-
Литовський, 10

0,00

1рямi роличi
Щанiелян О.В.
lов'язаностi нё

иають

3 :Iлен Наглядовоi
]ади

козловський С)лексiй
иихайлович

2118з040з7 l з022з7з Дкцiонерне
товариство кЗакритий
неливерсифiкований

венчурний
корпоративний

iнвестицiйний фонл
нЕРА)

03045 м. Киiв,
провулок BiTo-
Литовський, l0

0,00

Прямi роличi
Козловського о.М.

пов'язаностi не
мають

*Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,{-I{ентральнийдепозитарiй,ДУ-депозитарнiустанови.
З-зберiгачiактивiвiнститутiвспiльногоiнвестування,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аулитори
(аулиторськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20
%)

ОперачiТ з пов'язаними особами, що виходять за межi нормальноТ дiяльностi, за звiтний перiод
не здiЙснюв€UIись.

7.5. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими рпзиками

Керiвництво Фонду визнас, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих
активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслiдок впливу
суб'ективних чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та
ризик лiквiдностi, Ринковий ризик включас валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий
ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Фонду здiйснюеться на ocнoBi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Основними цiлями Фонду при управлiннi ризиками с:

забезпечення реалiзацiТ стратегii розвитку та ефективного функцiонування Фонду, у тому числi
стосовно ризикiв, якi бере на себе Фонду своТЙ дiяльностi;

з7
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забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Фонду вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм
нормативним документам Фонду.

Управлiння ризиками е неперервним процесом, за допомогою якого Фонд:
виявляс (iдентифiкуе) ризики,
проводить оцiнку ix величини,
контролюе ризиковi позицiТ Фонду,
здiйснюе монiторинг рiвня ризику Фонду.
Основними категорiями ризику, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю Фонду, е насryпнi:
кредитний ризик;
ризик капiталу;

ринковий ризик;
ризик лiквiдностi;
ризик процентних ставок.

7.5.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не
зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншоТ сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в

банках, облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Фонду е оцiнка

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша
доступна iнформачiя (публiчна iнформачiя, що розкриваеться банками щодо звiтностi тощо) щодо
Iх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Фонд використовуе наступнi методи управлiння
кредитними ризиками:

лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою

групою);
лiмiти щодо вкJIадень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за

Нацiональною рейтинговою шкалою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
Станом на 31 грулнi 2020 року у Фонду вiдсутнi були виявленi фiнансовi активи, якi були

простроченi, це дебiторська заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам за,Щоговором позики, Тому
резерв пiд кредитнi збитки було нараховано в розмiрi 77 тис. грн. Товариство прибуткове два роки
поспiль, тому Фондом зроблено висновок, що кредитний ризик прийнятний.

7.5.2. Ринковий ризик
Рuнковuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюс
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовл8них коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та
валютних KypciB. Фонд наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ
та iншi фiнансовi iнструменти.

Iнu.tuй цiновuйрuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,
що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Фонду буде використовувати диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

Ваlюmнuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.

Валютнi ризики Фонду виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Фонд у звiтному перiодi не iHBecTyBaB кошти в банкiвськi
депозити в iноземнiй валютi та в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах США.

Вidсоmковuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
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Фонду усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фонду,
так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

7.5.3. Управлiння ризиком капiталу
Управлiння ризиком капiталу - метою Фонду у питаннях управлiння капiталом е захист

здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi для того, щоб забезпечити
прибутки учасникам та вигоди зацiкавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог

украТнського законодавства та регулятивних вимог НКЦПФР, загальнодержавного регулятивного
органу в сферi цiнних паперiв та фондового ринку,

Керiвництво Фонду розглядае управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i

реалiзацii управлiнських рiшень, пов'язаних з оптим€шьним формуванням капiталу з рiзноманiтних
джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Фонду. Ключовi питання та

поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а також джерела Його формування,
розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку пОСТаНОВКУ

цiлей i завдань управлiння капiталом, а також контроль за ix дотриманням у звiтному перiодi;

удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення ЗаГаЛьнОТ

стратегiТ управл iння капiталом.

Управлiнський персонал здiйснюе огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду.

При цьому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можливi ризики. На ocHoBi

отриманиХ висновкiВ Фонд здiйСнюе регулЮваннЯ капiталУ шляхоМ з:rлучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Фонд може здiйснювати

регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiта"tом мОже

коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегii розвитку.
Управлiння капiта.гtом Фонду спрямовано на досягненнJI наступних цiлеЙ:
зберегти спроможнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i НаДаЛi

забезпечувало дохiд дIя учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
забезпечити нzrлежний прибlток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги

Фонду, що вiдповiдають рiвню ризику;
дотримання вимог до капiтапу, встановлених регулятором, i забезпеченнJI здатноСтi Фонду

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприсмства.
Фонд вважа€, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi каПiТалу,

вiдображеного в балансi.
Склад власного капiталу на дату фiнансовоi звiтностi
Зареестрований капiтал (оплачений капiта.гl)

Непокритий збиток
неоплачений капiтал

Вiдповiдно до украТнського законодавства розмiр активiв iнвестицiйного фоrду повинен
вiдповiдати мiнiмальному обсягу активiв iнституту спiльного iнвестування. Мiнiма.гlьний розмiр
статутного капiта.пу корпоративного фонду становить l250 мiнiмzlльних заробiтних плат у мiсячному

розмiрi, встановленому законом на день реестрацii фоrrду як юридичноI особи. Станом на 3 1 грулня 2020

року розмiр мiнiмальноТ заробiтноi плати становив 5 тис. грн. Тобто мiнiмальний розмiр статутного
капiталу мае становить не менше 6250 тис. грн.

Станом на Зl грулня2020 року Фонд вiдповiдае цим вимогам.

7.5.4. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'яЗаних

iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого

фiнансового активу.
Основними цiлями управлiння ризиком лiквiдностi с упередження дефiциry лiквiлних коштiв длЯ

виконання грошових зобов'язань у повному обсязi та в установленi строки, здiйснення невiдкладних
заходiв щодо мiнiмiзацii негативних наслiдкiв прояву ризику лiквiдностi.

Фонд здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзуе
термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а

також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.
Iнформачiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду у розрiзi

cTpoKiB погашення:.

lЗ 2|4 тис. грн.:
lЗ7 000 тис. грн.

(548) тис. грн.
(12З 2З8) тис. грн.
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Рik. tlttl закiliчлrБй-
З l гру:tня 2020 року

/1() l iltlсяllя L}ilt l мiсяltя
до З мiсяцiв

I]iд З мiсацiв
по l року

Вiл l pttKy
ло 5 poKiB

Бiлыuс 5

poKiB
Всього

1 ) J 4 5 6 ,|

Кtцrulкосr-рковi
пtl:llлки банка

Торгове-rlьна та
iltuln кlrедtлrэрська
заборгованiсть

20 20

llоточна
заборговаrriсr,ь за
дOвгострOковими
зобов'язаннлми

l}сього 20 20

PiK, що закiн,tився
3l грулня 20lg року

/_lo l il{iсяця вiд l мiсяця
до З мiслцiв

I]iд 3 *riсяцiв
ло l року

Bia l року
цо 5 poKiB

Бi"цьше 5
ptlKiB

Llcbr-rt,o

KtrpoT,KocTpoKoBi
tlt.зики баtlка

Т'оргове:tьпа ,rа

lнllla кредитOрýька
заборгованiсть

,lб
76

Поточl.tа
заборmванiсть за
доl}гостроко8иNrи
зобtrв 'язднняtrtи

iJсього 76 ,76

2020 року- якi

I'o"loB:t llal,",lll;toBlri рirдп ворська A.Ii.

7.5.5. Ризrrк пIюцснтнЕх cтaBoк

ризrtк процештних ставок -. це ризик збиткiв, який виникес в результатi несприятливик змitl
пр(lценIъи.\ ставок (кривих доходностi) фiнансових iнструменгiв, якi придбаtоться в активи.

ФОШЛ Не Об.liКОВУе 8КТИВИ, РОзмiшеннх у борговнх фiнансовнх iHcTpyMeHTax з вiдсотковою
ст,авкою.

7.б. ПодiТ llicлrr датш Балавсу
керiвнrrцтво Фонду gвalкас що не iснувшlо шодiй пiсля

нсобхiдно розкриватll в даl{их Примiтках.

40
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАlНИ
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, З3, м. Киiв, 01601
Адреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф. 434, м Киtв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E*mail; info@apu.com.ua
http:// WWW,apU.com, ча
Код еДРПОУ 00049972

25.0|.202L
rra ЛЪ 277

ль 01-03-4/6
Bill 21,01.2021

TOl} (АУДИТ'ОРСЬКА ФIРМА
<IмонА_Аудит>

By.lI. lIироl,ова, бу,,t. 2lЗ7, м, КиТll, 01 030

IнФоl,мАцIЙнА дOt}Iлкл

'ГОI}АРИСТI]О З ОБМl]ЖI1IIОIО BIltIIOBI/-{AJIЬI-IIC'I'IO
dуlци,l,орськл ФIрмА (IмоI-Iл-луlи,t,), (Kolt с/рIIоу 2з500211)
I]кJIIочеIIо /{о Рссс,гру ауllи,горiв ,га суб'ск,t,iв ауl{итороькоТ l(iяJILIIОоl]i (rloMcp

рссс,граIIiТ 0791, .ца,га pccc,гpaliii 24.10.2018 р.), який t}c/{c Ау/{и,l,орська lIЕuIа'га

Укglаirlи Biд(rroBi/tt,Io /{о вимог Закоrlу УкраТrrи <lIpo ауди,г фiIlаllсовоТ звiтrtос'гi
,[а аули,горську дiя.llт,t,Iiс,гь)) liiд 2|,|2,2at7 р. Nч 2258-VIII (:li змirIамИ).

I}i.ltомос,гi llpo 'ГОl}АРИС'ГI}О З ОБМЕЖlЛIОIО
вI/{rIоI}UlлJIышс,1,Iо dу/и,l,орськл ФIрмл (IмоlIд-дуl\и,l,>
BlIeccrri /(о ,гаких po:l71i.ltill Рссс,гру ауди,Iорi}} ,га суб'ск,гill ауllи'горсl,коi

,ii

/[lЯJIilI-IОOТ1l

<()уб' ск,r,и ауl циlюрсь Koi .l 1iяl l bHoc,i,i> ;

<()уб'ск,ги ауl{и,гороl,коТ 71iяllыtостi, якi M?lo,I,b llpaBo tlроl]о/(LJ,ги

обоtl'я:зкt>вий ауl{и,l, фirrаrIсовоТ звiтttос,гi>;
<Суб'ск,r,и ау,lIи,горськоi /(iя.ltыIос,гi, якi Malo,t,L llpal}o IIроl}оjtи'ги

обов'язковий ауl{и1, фillаuсовоТ звiгltостi пillприсмс,гl}, IrIo с,гаrIоI}JLя'i'Ь

сусrtilll,rrий ilI,гсрсс>.
I)с<;о,гр ауl(и,горiIl ,rа суб'ск,гill ауiIи,горськоi /{iяJILlIос,гi с пубltiчlillпt,

оlIриJIIqlIIIос,гIlся i ui2l,гlэимус,I,ься t} aKlyaJIbIIoMy о,гаIIi у мерсжi ltt'гсрltс'г tla

всб-с,горilIl1i Ау,ltи,l,орськоТ гtалаl,и Украillи за IIосиJIаIIIIям

htцrs:/1wrvw,.apц.cclr::r,rrn/20 l 8/ l 0l0l /ресст]э-ау цит,орiвт:га-субсКтiш-ЁJдл-tтtlр/.

/{овiдка l}и/(аIIа lця IIоJiаIIllя :]а MiclIeM вимоги.

ТсрсllцсItко С. М.

6?

YlloBlloBaжclla ocoСla AIIY -
I-I a,la.llr,ll и к lli,tUlill у peccтpa lцii тa,"} Ёtifriic:r:i l''*..'j
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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРА[НИ
орган аудиторського самоврядуван ня

вул, Велика Житомирська, 33, м, КиIв, 01601
Мреса для листування: вул, CTpiTeHcbKa, 10, оф. 434, м. КиТв, О4053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu,com, ua
http:// www.аоч.соm. ua
Код еДРПОУ 00049972

25.01.2021 м 01_03_4/8
вiл 2?цц:20а1_лъ 278

Аудитору
Величко о.Г.

IНФОРМАЦIИНА ДОВIДКА

CeKpeTapiaT Аудиторськоi палати УкраТни на Ваш запит повiдомляе
насlупне.

ВiДомостi про аудитора Величко Олену ГеоргiТвну включенi до роздiлу
<АУДИТОри> Ресстру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльнос,гi, tцо
ВеДеТЬСЯ вiдповiДно до вимог Закону Украiни <Про аудит фiнансовоi звiтностi
та аудиторську дiялънiсть> вiд 2T.12.2017 Ng 2258-VIII (зi змiнами).

Номер реестрацii у PeecTpi 1 00086, дата включення у Ресстр 08. l 0.20 l 8,

РееСтр с пУблiчним, оприлюднIоеться i пiдтримуеться в актуальному с,rанi

У МеРеЖi IHTepHeT на офiцiйному вебсайтi АулиторськоТ палати Украiни за

Щовiдка видана для подання за мiсцем tsимоги.

уповноважена особа Апу -
Начальник вiддiлу реестрацii та Терещенко С.М.

посиланням:

Вик. Погребна Л,Я. (044) 2'79-59-78

/в



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. КиТв, 01601
Мреса для листування: вул, CTpiTeHcbKa, 10, оф, 4З4, м. КиТв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
http:// www.apu.com, ua
Код еДРПОУ 00049972

25.01.2021 м
вiд 22.0I.202|

01-03_4/7
лlь 278

Аулитору
Величко о.В.

IНФОРМАЦIЙНА ДОВIДКА

CeKpeTapiaT Аудиторськоi палати Украiни на Ваш запит повiдомляе
наступне.

Вiдомоотi про аудитора Величко Ольгу Володимирiвну включенi до
роздiлУ <Аулитори>> Ресстру аудиторiв та суб'сктiв аудиторсъкоi дiялылостi, що
Ведеться вiдповiдно до вимог Закону УкраТни <Про ауди,t фiнансовоТ звiтностi
та аудиторську дiяльнiсть>> вiд 2I.12.20117 J\b 2258-VШ (зi змiнами).

Номер ре€страцii у PeecTpi 100092, дата включення у Реестр 08.10.2018.
Реестр е публiчним, оприлюдню€ться i пiдтримуеться в актуальному с,ганi

у мережi IHr:epHeT на офiцiйному вебсайтi Аудиторськоi палати Украiни за
посиланням:

/]овiдка видана для подаFIня за мiсцем вимоги.

уповноважена особа Апу -
НачаrIьник вiддiлу ресстрацii та з Терещепко С.М.

[Jик. Погребна Л.Я, (044) ?-19-59-18

6?



о
!Q
ф

а.оz
lлч

с-;--
Еq)

=.-!i{х о_п I*}

ý I ýiд


