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1. Iнформацiя про АТ (НЕРА).
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТI]О КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦlЙНИЙ ФОНД (НЕРА) (надалi - Фонд) (iлентифiкацiйний код
юридичноТ особи 4З022З'7З) заре€строване 28 травня 2019 року (номер запису: 1 074 \02 0000 0854S8)
вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

Мiсцезнаходження: 03045, MicTo КиТв, ГолосiТвський район, провулок Вiто-Литовський, булинок l0.
Основний вид дiяльностi Товариства за КВЕД 64.З0 - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi субОекти.
Вищим органом Фонду с Загальнi Збори учасникiв,
У Фонду немас вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй.
Загальний розмiр статутного капiталу Фонду на звiтну даry становить 1З'7 000 000 (сто тридцять ciM

мiльйонiв) гривень 00 копiйок, Статутний капiтал Фонду подiлений на l З70 000 (один мiльйон триста
сiмдесят тисяч) штук простих iменних акцiй номiнчшьною вартiстю 100 (сто) гривень 00 копiйок кожна.
АкцiТ випущенi в бездокументарнiй формi.

Фонд внесений до Сдиного державного ре€стру iнстиryтiв спiльного iнвесryвання вiдповiдно до
Свiдоцтва НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку ].lЪ00748 вiд l8 червня 2019р.,

ресстрацiйний код за efiPICI lЗЗ00748.
Фонд с платником податку на додану BapTicTb з 01 листопада 2019 року згiдно Витягу

Nbl926504501629 вiд 06 листопада 20l9 року.
Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про iнститути спiльного iнвестування)), Рiшення НацiональноТ

KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку N9 1414 вiд 06.08.2013 року кПро затвердження fIоложення
про особливостi здiйснення дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB>) активами
Фонду вiд iMeHi, в iHTepecax та за рахунок останнього на пiдставi .Щоговору Ns 12109-20 19 вiд l2 вересня

20l9p. про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду управляс ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНШ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)), iдентифiкацiйний код за е!РПОУ: З'7641656, (надалi - КУА), Лiцензiя на

здiйснення професiйноТдiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiЙних
iHBecTopiB (лiяльнiсть з управлiння активами), видана Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та

фондового ринку на пiдставi Рiшення JЪ740 вiд 12 липня 20lб року, строком дiТ: 19 серпня 20lб р. -
необмежений.
1.1. Акцiонери

Станом на 3 l грулн я 2019 року зареестрованими акцiонерами Фонду е одна фiзична особа, яка
володiе його акцiями:

Акцiонери Резиденство Вiдсоток у СК,%
Проливус Володимир Степанович, IПН
229871з250 резидент l00

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 Qтану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Фонду для задоволення iнформачiйних 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

редакцiТ чиннiй на 0l сiчня 2019 року, що офiuiйно оприлюдненi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраТни.

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

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 20l9 року,
дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформачiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ,
лосr,овiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ iнформачiТ.

При формуваннi фiнансовоТ 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.
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2.2 Основи складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду скJIадена в ycix суттевих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального
Положення (станларту) бухгалтерського облiку 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>,
затвердженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07.02.201З року ЛЪ 73, та вiдображас

достовiрновусiхсуттевихаспектахфiнансовийстанФондустаномна3l грулня20ll9 року,йогофiнансовi
результати за 20i9 piK у вiдповiдностiдо Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Фонду скJIадена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнаролного стандарту
бухгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовусться з 0l сiчня 2009 року (зi змiнами та доповненнями),
Мiжнаролного стандарту бухгалтерського облiку 7 кЗвiт про рух грошових коштiв>, який виданий Радою

з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосову€ться з 01 сiчня 1994 року (зi

змiнами та доповI,1еннями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.
Фiнансова звiтнiсr,ь Фонду с фiнансовою звiтнiстю загzIJrIьного призначення, яка сформована З

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результа,гiв 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 З l грудня 20 1 9 рОКУ,

е 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 0l сiчня 2018 року, що офiuiйно оприлюдненнi на

веб - сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.
Пiдготовлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдас BciM

вимогаМ чинних мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБо станом на З 1 грулня 2019 року, дотримання
яких забезПечуе достОвiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ,

зiставноТ та зрозумiлоТ iнформаuiТ.
при формуваннi фiнансовот звiтностi Фонду керувалася також вимогами нацlонrLпьних

законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку та скJ]адання

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звiтностi та функuiональна валюта, ступiнь округлення.

Ва,rюта поданнЯ звiтностi вiдповiдае функuiонаЛьнiй валюТi, якоЮ е нацiоналЬна в€шюта УкраТни -
гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих значень.

2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiiнiсть Оопду 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€rльше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв

безперервностi дiяльностi.

2,4. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним п.рiолоЙ, за який сформована фiнансова звiтнiсть Фонду, с перiод з 28 травня 20l9 року по

Зl грулня 2019 року.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi
Фiнансова iBiTHicTb ФондУ затверджеНа до випусКу (з метоЮ оприлюднення) керiвництвом Фонду

26 лютого 2020 року. Hi учасники , Hi iншi особи не маютЬ права вносити змiни до цiсi фiнансовоТ звiтностi

пiсля iT затвердження до випуску.

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

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

певну дату.- 
Звii про фiнансовi результати - вiдобрtDкаеться iнформаuiя про доходи, витрати та фiнансовt

результати дiяльностi за звiтний перiод.
Звiт про рух грошових коштiв - вiдображаеться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягоМ

звiтного перiоду.
Звiт про власний

унасл iдок операцiйноТ,
капiтал - вiдображасться iнформацiя про надходження i вибутгя грошових коштlв
iнвестицiйноi та фiнансовоi дiяльностi протягом звiтного перiоду.

з
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ПримiткИ - розкриваеться iнформаuiТ про дiяльнiсть Фонду,

основними елементами фiнансових звiтiв е Taki:

активи;
зобов'язанttя;
власний капiтал;

доходи, витрати, прибутки i збитки;

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

потоки грошових коштiв Фонду.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Фонду е подання iнформачiТ у спосiб,

який забезпечуе якiснi характеристики фiнансових звiтiв,

якiснi характеристики визначають ступiнь кориснот.iнформаuiт, наведенот у фiнансових звiтах,

концептуалrпu о."оъu мсФз мiстить чоrйр" ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоi iнформацiт:

зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть, , : _:___ __^лл|.тrл,,_,, flht, липоп.
!ля правдиuо.о 

"iдобрu*"пr" 
фiнансового становища iрезультатiв дiяльностi Фонду при скJIаданнl

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 ТхньоТ cyTTcBocTi;

послiдовностi подання iнформачiТ;

зiставностi iнформаuiТ.
2.7. Застосування нових стандартiв i iнтерпретацiй

ВсклаДiМСФЗ,офiчiйнонu""Д"""*навеб-саЙтiМiнiстерствафiнансiвУкраТни,оПриЛЮдНено
сТанДарТМСФЗl6коренда>>'якийнабУвчинностiOlсiчня2019рокУ.

За рiшення" *"pi*"rurBa Фонду мсоЗ 16 кОренда) до дати набуття чинностi не застосовуеться,

Очiкуеться, що застосування мсФЗ 16 кОренла> не буде. мати суттсвий вплив на фiнансову

звiтнiсть Фонду, враховуючи, що Фонд орендуе нежитлове примiщення на кiнець звiтного 20l9 року

згiднО,ЩоговорУ суборенди примiщень l.гпоlzilztq вiд 01 пr"rоr,чдu 2019 року строком на один piK,

оскiлькИ станоМ на кiнець звiтного року Фондом не застосовувалися вимоги стандарту МСФЗ l б

<Оренда> i плануеться застосовувати з моменту довгостроковоi оренди примiщення, То, вiдповiдно,

ефективна ставка ,ЩоговорУ оренди Фондом бул" po.puxoBaнa з моменту застосування МСФЗ 16

iнтерпретацiт до стандартiв були випущенi, ,ше не вступили

в силУ станоМ на 3 l грулНя 2019 року: 
) R zzПпппяж ябо внес мiж iHBecTopoM та його

ПоправкидоМСФЗlOтаМСФЗ28кПродажабоВНесокакТиВlвВУГоДах
асоцiйовано,о ор.uui.u=uiсю або спiльним пiдпрrеrсrвом) - Рада з мсФз перенесла лаry набуття чинностi

даних поправок на невизначении TepMlH;

МСаЗ 16 <Орендо - набувас чинностiз 0l сiчня 2019 року;

МСФЗ17<ЩоговорисТрахУВанНя)-набУваечинно.стiзOlсiчня202lрокУ;
Гlоправки до МСЪО 40 uП.р"""о"п"" iнвестицiйноi нерухомост| з категорiТ в категорiю> -

пuбу"аоr" 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 0l сiчня 2019р,

Фонд не очiкуе, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок та iнтерпреташiй

до стандартiв матиме суттевий вплив на ii фiнансову зЫтнiсть,

З l сiчня2018 рЬку набув чинностi мсФЗ(IFRS)9кФiнансовi iнструменти>,

Стандарт BBiB HoBi вимоги щоДо класифiкаuiй та оцiнки фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, а такоЖ

облiку знецiнення та хеджуваНня. Е ^__:____^ лл:_, .ьi,,_,,плDLч qктI
у частинi класифiкачiт та оцiнки новий стандарт вимага€, щоб оцiнка Bcix фiнансових активlв,

за виняткоМ пайових,а похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу виходячи

з бiзнес-моделi, яка використову€ться для управлiння фiнансовими активами та характеристик

фiнансового активу, пов'язапих iз перелбаченими договором грошовими потоками, Замiсть категорiй,

встановлених мсФз (lAS) з9, вволяться TaKi категорii фiнансових . 
iHcTpyMeH,i:] о_:]"::.1:, 

,:3
.прu*aоп"rою 

"арriстю 
через прибуток або збиток, за справедливою вартiстю через lнший сукупнии

дохiд (lСД) та за амортизованою вартiстю,
мсФЗ (IFRS) 15 <Виручка за договорами з покупцями вступив в силу для рiчних звiтних перiолiв з

01 сiчня 2018 року,

кОренда>.
Наведенi нижче стандарти, поправки та
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МСФЗ (IFRS) l5 визнае принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix договорiв з
покупцями, oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами тадоговорами оренди
та мають регулюватися iншим дiючим стандартом МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.

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

розмiрi вiдшrкодування, право на яке Фонд очiкус отримати в обмiн на передачу цихтоварiв або послуг.
Фонд застосовус наступнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретаuiТ, випущенi KoMiT,eToM з

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiй МЬкнародних стандартiв
фiнансовоТ звiтностi (далi - кКМСФЗ>>), якi вступили в лiю та вiдносяться до фiнансовоТзвiтностi Фонду
лля рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2016 року, якi набувають чиtiностi як новий докуN,tент
KoMiTeTy з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни рялу мiжнародних
стандартiв:

Поправки до МСБО l9 <Виплати працiвникам) дата випуску - листопад 2013 року застосовуються
до рiчних перiодiв, якi починаються з 0l липня 20 l4 року. Поправка, що роз'яснюс облiк BHecKiB в плани,
що зобов'язали працiвникiв або TpeTi сторони робити внески для покриття витрат на виплаry винагород.

Щорiчнi вдоскон€шення 2010-2012 дата вигtуску - грудень 201З року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року.

Щорiчнi вдосконrltення 20l1-2013 дата вилуску - грудень 2013 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 0l липня 2014 року.

МСФЗ 14 <Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань) дата випуску - сiчень 20 14 року
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2017 року. Цей стандарт встановлюе
порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. ,Щiя стандарry поширю€ться
тiльки на органiзацiТ, що вперше застосовують МСФЗ.

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

Поправки до МСФЗ 1 l <Спiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО 16 KOcHoBHi засоби> i МСБО 38

<Нематерiальнi активи) дата випуску - травень 20l4 року застосовуються до рiчних перiОДiВ, якi

починаються з 0l сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) lб <OcHoBHi засоби>

заборонясться 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 (IAS) З8 кНематерiальнi активи) - виручка не може бути
наJIежною 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 взаемопов'язанi.
В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутне зниження цiни прОдажу

продукту, одержуваного з допомогою активу, може вкzвувати на зменшення майбутнiх економiчниХ
вигод, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО lб KOcHoBHi засоби> iМСБО 41 кСiльське 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 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю,

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

виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоТ продукцiТ, ймовiрнiсть продажУ ЯКИХ

сiльськогосподарськоТ продукцiТ невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження

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

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховуеться згiдно
МСФЗ (IДS) 41, а державнi субсидii, пов'язанi з плодоносними рослинами)- згiдно МСФЗ (lAS) 20 кОблiк
державних субсилiй i розкриття iнформаuii про державну допомоry).

Поправки до МСБО 27 кКонсолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть> дата випуску - серпень 2014

року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.
Поправки до МСФЗ l0 кПодiТ пiсля звiтного перiоду> i МСБО 28 <IнвестицiТ в асоцiйованi

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

0l сiчня 2018 року.
IЩор iчнi вдосконrrле ння 20 \2-20 1 4 :

МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти>
МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiТ>
МСБО l9 <Виплати працiвникам>
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МСБО 34 <Промiжна фiнансова звiтнiсть) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 0l сiчня 2018 року.

Поправки до МСБО l кПодання фiнансовоТ звiтностi) МСФЗ l0 <Консолiдована фiнансова
звiтнiсть>, МСФЗ 12 <Розкриття iнформацiТ про частки участi в iнших суб'ектах господарювання) i МСБО
28 <[нвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства) дата випуску - грудень20|4 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.

3. CyTTcBi положення облiковоТ полiтики.
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоТзвiтпостi

I-[я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнанссlвi
iнструменти>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>. TaKi методи оцiнки включають
використання бiржових котирувань або ланих про поточну ринкову BapTicTb iншого ана,,lогiчного за
характером iнструмен,гу, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань
визначаеться з використанням наявноТ iнформачiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облiковцх 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 фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
полiтики, якi за висновком РМСБО, дають змогу скJIасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну
та достовiрну iнформацiю про операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики
не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування е несуттсвим.

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

<Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ l5 <Дохiд вiд договорiв з клiентами>.
Протягом звiтного перiоду Фонд дотримувався наступних принципiв дiяльностi, облiку та

складання фiнансовоТ звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, превалювання cyTHocTi над формою
та сдиного грошового вимiрника.

3.2.2. Iнформаltiя про змiни в облiкових полiтиках
Фонд обирас та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiI, iнших подiТ або

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагас або не дозволяс визначення категорiТ статей, для яких iншli
полiтики можуть бути доречними.

З 1 сiчня 2018 року Фонд застосовуе МСФЗ 15 кДохiд вiддоговорiв з клiентами>. Фонд отримус
основний дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам. Венчурний фонд мае право надавати
кошти у позику, Позики за рахунок коштiв венчурного фонду можуть надаватися тiльки юридичним
особам, за умови що не менш як l0 вiдсоткiв статутного капiталу вiдповiдноТ юридичноТ особи нaulежить
такому венчурному фо.,ду згiдно абзацу 2 пункry 5 cTaTTi 48 закону rДpo* iцсдщуrц __qц_iдhц9го

iцве_с:увац_цяlt.
Керiвництвом Фонду було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)) з

1 сiчня 20 l 5 року (застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволяеться). Зокрема, HoBi вимоги
до класифiкацiТ фiнансових активiв i зобов'язань,

З l сiчня 2018 року МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти) ма€ нову редакцiю, яка серед iншого
передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи класифiкацiю

фiнансових активiв, що використовуеться Фондом, розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв
застосовусться до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Iнформацiя про суми,
обумовленi очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi 7 цих Примiток.

3.2.3. Методи подання iнформачii у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi> Звiт про сукупний дохiд передбачас

подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi кфункчiТ витрат)
або <собiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх функчiй як частини
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться iнформацiя про ocHoBHi класи
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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 l

кПодання фiнансовоi звir,носr,i>, передбачають необхiднiсть окремого розкритrя статей доходiв i витрат
та неприпустимiс,гь Тх згортання, за викJlюченням випадкiв коли того вимагас або дозволяс МСФЗ.
I-Iаприклад, дозволеним МСФЗ с згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiй,
зокрема операцiТ з купiвлi-продarку ваJ|юти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ з реалiзаuiТ
фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат с можJIивим за умови, коли таке згортання
вiдображае cyTHicTb господарськоТ операцii. У цьому випадку суб'скт господарювання розкривас на
HeTTo-ocHoBi прибутки або збитки вiд групи подiбних операчiй шляхом зменшення доходу на суму
пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiйсненнi TieT самоi операцiТ. Вiдображення на нетто-
ocHoBi передбачае вкJIючення до звiтностi результаry групи подiбних операцiй, отриманого шляхом
вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутто-основа передбачас окреме представлення в звiтностi доходiв
та витрат за групами операчiй. Таким чином, операцii з визнання курсових рiзниць, операчiТ з купiвлi-
продаlку вrulюти булуть представленi в фiнансовiй звiтностi на HeTTo-ocHoBi. ОпеРаЦiТ з РеаЛiЗаuiТ
необоротних активiв, утримуваних для продоку, реалiзацiI фiнансових iHcTpyMeHTiB булуть представлеНi
в фiнансовiй звiтностi на брутто-основi.

3.3.Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
3.3.1. ВизнаIIня та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

Що фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi пОслуги та iншу
дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та Тх еквiваленти, позики, а також кредитОРСЬКУ

заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.
Фонд спочатку визнас позики та лебiторську заборгованiсть i депозити на ДаТУ ТХ

видачi/виникнення, Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи активи, ВИЗНаЧеНi В

категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнкИ ЯК

прибутку або збитку за перiод) здiйснюеться на даry укладення угоди, в результатi якоТ пiдприе]\{ство ста€

стороною за договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.
Фонд визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, КОЛИ i

тiлькИ коли воно ста€ стороною контрактних положснь 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 l 2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше
l2 мiсячiв).

Фонд класифiкус фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подulJlьшому 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 визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

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

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Фонд визнас TaKi категорii 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'сктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових
активiв. Рiзнi критерiТ длЯ 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 припинясться 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 фiнансовltх
показниках, за винятком знецiнення дебiторськоi заборгованостi, яка представлена в складi iнших
операцiйних витрат.
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позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за а]\{ортизованою
вартiстю з застосуванням методу ефективноТ вiдсотковоi ставки. Щисконryвання не використовусться!
коли ефект вiд дисконтування е несуттевим або першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоТ
заборгованостi.

OKpeMi дебiтори вважаються предметом знецiнення, коли вони с простроченими, або iснують iншi
об'сктивнi свiдчення того, що певний агент збанкрутус.

Фiнансовi активи оцiнюlоться за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибут,ку
або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс iх за
Тхньою справедJIивою вартiстю плюс операчiйнi витрати, якi безпосередньо н€uIежить до придбання або
ви llycKy ф i нансового активу чи фi нансового зобов'язання.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiсю (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 розкрива€ться нижче у вiдповiдних

роздiлах облiковоТ полiтики.

3.3.2. Грошовi кошти та iх еквiваленти
Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiвщtенти грошових коштiв - це KopoTкocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiва.гlент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж натри мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та Тх еквiвzшенти 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 дорiвнюс Тх

номiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйсню€ться за

амортизованою собi вартiстю.
Первiсна та подzrльша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюсться у

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

призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ), цi активи можуть бути класифiкованi

у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та
вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу припиняеться i Тх BapTicTb

вiдображасться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3.3.3. Фiнансовий актив, що оцiнrосться за амортизованою собiвартiстю
Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбавасться з метою

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки,
KoTpi е суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.

flо фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить облiгацiТ,

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

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

дисконту, KoTpi вiдповiдають перева:каючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi
мають в основному полiбнi умови i характеристика, вкгIючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, зiLлишок
строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також з€Lпишок строку до погашенНя
основноТ суми та в€Lпюry, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Фонд оцiнюс станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим
що дорiвнюс:

а) 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний
зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання;

iHcTpyMeHToM у розмiрi,

ризик на звiтну дату не

б) Очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитниЙ

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

грошовими потоками, нaulежними до сплати на користь Фонду за договором, i грошовиМи потоками, якi

8

25



Фонд очiкус одержати на свою користь.
Станом на кожну звiтну дату Фонд оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM

значногО зростаннЯ з моментУ первiсногО визнання. При виконання такоi оцiнки Фонд замiсть змiни суми

очiкуваниХ кредитниХ збиткiВ використоВус змiну ризику настання дефолry (невиконання зобов'язання)

npor".o' очiкуваногО строкУ дiТ фiнансОвого iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання такоТ оцiнки Фонд порiвнюс

p"r"n 
"u.runn, 

дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту

за фiнансоВим iHcTpyMeHToM станоМ на датУ первiсногО визнання, i враховуе при цьому обГрунтовано

пеоЬ"iд"у та пiдтверджувану iнформацiю, lцо с доступною без надмiрних витрат або зуси,гlь, i вказус на

значне зростання кредитного ризику з моменry первiсного визнання.

Фонд може зробитИ припущенНя прО те, щО кредитниЙ ризиК не зазнав значного зростання з

моменту первiспо.о визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мас низький piBeHb

кредитного ризику станом на звiтну дату.
У 

""nuooy фi"u""о"о.о активу, що е кредитно-знецiненим cтaнoм на звiтнУ дату, ztле не с придбаниМ

або створеним кредитно-знецiненйм фiнансовим активом, Фонд оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки як

рiзницЮ'*i* вzuiоuою баланСовою вартiстю активУ та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх

грошових потокlв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом,

Будь-яке коригуванНя визнастЬс" u прrбуr*у uбо збитку як прибуток або збиток вiд зменшення

корисностi.
Фонд визнас банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванаДцяти мlсяцlв з датИ

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

фi"uп.оur* втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй,

Фонд вiдносно банкiвських депозитiв мас наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення

фiнансового активу:
при розмiщеннi депозиту в банку з високою надiйнiстю (iнвестичiйний piBeHb рейтингу uаАдА,

uаДД, uаД, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний>, що присвоюеться рейтинговими

агентствами, якi BHeceHi до .щержавного реестру уповноважених рейтингових агентств нкцпФр) на дату

роз*iщ"пп' коштiВ резерВ збиткiв розрахову€ться в залежностi вiд строку та умов розмiщення (при

розмiщеннi вiд l дО З-х мiсяцiВ - po."ip збЙткУ скJIадае 0О%, вiд З-х мiсяцiв до 1 року - lo% вiд суми

розмiщеннЯ, бiльше 1 рокУ -2%); 
v з бiпьllt низьким } м (спекулятивний piBeHb

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним реити.нго

рейтингу, щО присвоюетьсrr рейтинговимИ агентствамИ, якi BHeceHi до .Щержавного ре€стру

упоuпоruл"них рейтингових агентств нкцпФр) на дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховуеться

у розмiрi вiд 77о до 20О/о вiдсуми вкладу в залежностi в розмiру ризикiв,

сttравелливtlю tlapTicTю з переоцittкою в itlшloпrt,

Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi

одночасного дотримання обох зz}значених нюкче умов:
- фiнансовий актив утримусться в рамках бiзнес-моделi, мета якоi досягаеться як шляхом одержання

договiрниХ aро*оu"* norooi", так i шляхОм продiDкУ фiнансових активiв;

-' договiрнi у"о"" фiнансовоГо активУ ."napy1gr" у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами

основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми,

Фонд може на власний розсул прийняти пiд час первiсного визнання певних lнвестицlи в

iнструменти власного капiта.гtу, "*i "-in-o"y 
випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через

прибутоК або збитоК, безвiдr<лИчне рiшенН" npo 
"iлобра)кення 

подальших змiн справедливоТ BapTocTi в

iншомусукупномудоходi. . z __,^_,

Фонд на власний розсуд приймае безвiдкличне рiшення про вiдображення в lншому сукупному

доходi змiн у справедливiи BapTocTi iнвестицiТ в iHcTpyMeHT власногО КаПiТаЛУ, ЩО Не УТРИМУеТЬСЯ ДЛЯ

Т"р.Б"i. ТакЪ рiшення приймаеться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми, вiдображенi в iншому

сукупному доходl, ni"n" цоо.о в прибуток або збиток не передаються. HaToM,icTb Фонд може передати

кумулятивний прибуток або збиток у власному капiталi, Дивiденди на Taki iнвестицiт визнаються в

np"byrny або збитку kpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування частини

собiвартостi iнвестицiй.

3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедлпвою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнкИ у прибуткУ або збиткУ 
{к)к)ться за спDаведJ дображенням результату

Що фlнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартlстю, з Bl

переоцitлки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiт та пат (частки) господарських товариств,
' 

Пiсля n"p*i""oro визнання Фонд оцiнюс i.* за справедливою вартiстю.

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за

сукупному прибутку
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а)Вибiр
залежати:

0,75;

0,50;

методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHTy у виглядi корпоративних прав буле

б)Вiл ступеню впливу iHBecTopa на

Вiд класифiкацiТ самоТ iнвестицiТ
господарську дiяльнiстю об'скта iнвестування,

- поточна (для llрода>rtу) чи довгострокова (утримуеться для

отриманI{я дивiдендiв чи iнших вигод,

ЩолЮ iHBecTopa в статутному капiталi MorKHa охарактеризувати як несутгеву, як1l1о lнBecTop

володiе N{енше 20% статутного капiталу об'екту iнвестування - п, б мсБо 28,

отже, якщо участь у статутному капiталi становить менше 20о/ота/або дана iнвестицiя е поточна,

то iT оцiнка здiйснюеться по методу справедливоТ BapTocTi: l Е
у piK придбання паt7частки господарських товариств оцiнюються за балансовою uuP,,",Y, 

_ ,_

у наступному календарному роцi, домоменту розкр_итгя таким господарським товариством рlчноl

фiнансовот звiтностi'за pin, у "оому 
ui пuЙ.r* ибуп"пр"дЪuпi, TaKi паi7часткИ оцiнюютьСя за балансовоЮ

uuо''"'tu,,rчастки 
господарських товариств, що за результатом свосi фiнансово-господарськоi дiяльностi

за попереднiй фiнаноовии plk с прибутковими, оцiнюються за балансовою вартlстю,

ПаТ/часткИ господарсЬких товариств, що за результатами свосТ господарськоТ дiяльностi за

попереднi два та Oino,u"'po*iu по"пiль Ё збитковими, оцiнюються шляхом застосування понижувzUIьних

коефiцiентiв (лалi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паТв/часток господарських товариств, яка скJIаJIась

H€r дату, що передуе датi першого застосування понижуВаJIЬНИХ КОефiЦiеНТiu1]_|1""'

якЩоГосПоДарсЬкеТоВарисТВосзбитковимПроТяГоМостаннiхдвохрокiвпоспiль,ПКстановить

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_ 

l::1:очр""кого 
товариства балансова BapTicTb

його паТв/часток збiльшуеться на суму останньоТ уцiнки, асаме:

за пiдсумками першого року прибfrr.овоi. дiяльностi вiдновлюсться сума уцlнки, що

застосовуваJIася в останньому роцi збитковоТдiяльностi; ,..лл_: _i_uппппст]
за пiдсумками другого року прибутковот дiяльностi вiдновлюеться сума уцlнки, що

застосовуваJl ась у попер"д"оо,у роцi _збитковоТ.дiяльн-ос1l]' 
о

Механiзм .u"roJy"u"r" пК до балансовоТ BapTocTi паТв/часток,*]:"зу.-=ся з моменту розкриття

iнформаuiт щодо збиткоъот дiяльностi господарського товариства за попереднlи pll<,

Якщо, участь у статутному *un,r-i 
""Ъпоu"r" 

бiльше 20Уо Та Дана iнвестицiя е довгостроковою,

то вона оцiнюеться по методу участl в капiталi згiдно п, 11 МСБо 28,

згiдно. 
""rооопl 

y;;;i 
" 

капiталi, iнвестицiя в асо_цiйоване пiдприсмСТВО ПеРВiСНО ВИЗНаСТЬСЯ За

собiвартiстю i згодом iJ балансовu 
"upri"ro 

збiльшусться або зменшусться дJIя визнання частки lHBecTopa

в прибуткУ або збиткУ об'скта i""""ryuu,in" ni"n" Й, пр,дбання, Частка iHBecTopa в прибутку або збитку

об'скта iнвестування визнасть"" " np"OyTKy або збитку iHBecTopa, Виплати, отриманi вiд об'скта

ittвестуванНя, зменшують балансору -;;rlr,;'i;;;йi,f. Iiор"rу"uпня ба-гlансовоТ BapTocTi можуть бути

необхiдними й при змiнi пропорuiйнот частки iHBecTopa в об'сктi iнвестування, яка виника€ вlд змlн в

iнших сукупних прибутках об'екта iп""arу"ul{ня, TaKi ,*inl{ 
"*Io"ulo.ro 

i змiни, що виникають вiд

переоцiнки o"ro"ni* .асобiв та вiд рiзничi у валютних курсах, Частка iHBecTopa в цих змiнах визнасться

в iншому сукупномУ прибуткУ iHBecTopa' 
-, :---лл-,,,,;й огiпцп а qкип,, бапансова ваЕ

метод y"u"ri в'капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно з яким балансова BapTlcтb

iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшуеться на суму збiльшення або зменшення частки iHBecTopa

у власномУ капiталi об'екта iнвестування. пiталi, на ДаТу балансу
Фiнансовi iнвестицiт, що облiковуються за методом уЧаСТl " Пu]З]l, 

::""*'"'" ;
вiдображаюТЬсяЗавартiстю.ЩоВиЗн.аЧеназурахуВанняМзмiнизагальноТВелиЧиНиВЛасноГокапlТЕUlУ
об'екта iнвестуванНя, за виняТком змlн капiталу, що с результатом операчiй мiж iHBecTopoM i об'ектом

iНВеСТУВаННХ'iообрu*""ня 
фiнансових iнвестицiй за.метоо"r_:б:.lтул,у_11.::,-_:тjн:,жу#тlBj/г::::

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

iHBecTopa, п.24 МСБО 28, ,. : _лл_.._,:.,. _,,лл_iплr ап/рнIIlення власного KaI
зменшення балансовоi BapTocTi фiнансовот iнвестицiт внаслiдок зменшення власного капlталу

iнвестованого пiдприсмства здiйснюеться лише до досягнення нею нульового значення, TaKi фiнансовi

iнвестицiт вiдображаються в оу*._r"|.ькому облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою

вартiстю.
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Якщо в подrlльшому iHBecToBaHe пiдпри€мство буде отримувати прибутки, то iHBecTop повинен
вiдображати свою частку таких прибуткiв тiльки пiсля того, як його частка прибуткiв буде дорiвнювати
частцi збиткiв, якi не були визнанi.

У разi, якщо з капiталу об'скта iнвесryвання його учасниками був вилучений капiтал, то балансова
BapTicTb iнвестицiТ коригуеться на суми змiн у капiталi об'скта iнвесryвання, вiдповiдно до новоТ частки.

У випадку, якщо змiни у власному капiталi iltвестованого пiдприсмства с результатом операuiй
мiж iHBecTopoM i об'ектом iнвестування, вiдповiдне коригування балансовоI BapTocTi iнвестицiй не

проводиться.
IHBecTop припиня€ застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли BiH перестае суттево
впливати на асоLliйоване пiдприемство, та облiковуе iнвестицiю згiдно МСФЗ 9, починаючи з цiсТ дати.

В разi втрати суттсвого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iHBecTopa, що зчrлишилися у
колишньому асоцiйованому пiдприемствi, здiйснюсться за справедливоIо вартiстю.

У cBoix прибутках чи збитках iHBecTop визнас буль-яку рiзницю мiж:
справедливою вартiстю буль-якот збереженот iнвестицiiта будь-якими надходженнями вiд вибуття певнот

частки участi в асоцiйованому пiдприемствi;
балансовою вартiстю iнвестицiй на дату втрати суттевого впливу.

коли iнвестицiя припиняе вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприемства i починас

облiковуватися згiдно мсФз 9, iT справедлива BapTicTb на дату, коли вона припиняе бути асоцiйованим
пiдприсмством, вважаеться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi ii як фiнансового активу

вiдповiдно до МСФЗ 9.

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

орган iзатора торгi вл i.

якщо акцiт мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi. при розрахунку BapTocTi активiв

TaKi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринкУ для цього активу або, за вiдсутностi

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

протилежнОго, ринок, на якомУ Фонд зазвичай здiйснюе операцiю продажу активу, приймаеться за

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

обставинам та дЛя яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи

використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb суттсво вiдрiзняеться вiд справедливоI, Фонд

визнача€ справедлиВу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення мож},ть бути зумовленi

значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнкryри ринкiв, на яких eMiTeHT

здiйснюс свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.
ОдниМ iз методiВ с застосуванI{я понижУвzUIьних коефiцiснтiв (далi - ПК):

а) акцiт, обiг яких зупинено, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення

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

обiгу очiнюються з використанням ПК, що застосовуються до балансовоТ BapTocTi таких акцiй, що

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

пК станови.гь 0,5, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшЛО ВiД 12 ДО 15 МiСЯЦiВ;

пк становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд l5 до l8
мiсяцiв;

ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшлО бiЛЬШе HirK 18

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 ti дiяльноСтi, очiкуваНня надходЖення майбУтнiх економiчних вигiд.
г) у разi вiдновлення обiгу акцiй ix оцiнна BapTicTb збiльшуеться до BapTocTi, щО скJIzrлась дО

застосування ПК.
3.3.б. Щебiторська заборгованiсть

щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являе собою контрактне право отримати

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

ЩебiторсьКа заборгованiсть визнаеться У звiтi прО фiнансовиЙ стан тодi i лише тодi, коли Фонд

ста€ стороноЮ контрактниХ вiдношенЬ щодО цьогО iHcTpyMeHTy. Первiсна оцiнка дебiторськоТ

заборговаНостi здiйсНюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi погашення, тобто cyMi

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
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Пiсля первiсного визнання под€uIьша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка, ,Щисконтування не

використовустьсяr коли ефект вiд дисконтування е несуттевим або першi три мiсяцi з дня виникнення

дебiторськоТ заборгованостi,
Якщо с об'€ктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова

BapTicTb активу зменшусться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Фонд регулярно проводить оцiнку дебiторськоТ заборгованостi та передплат tsиданих

постачzulьникам, Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначаеться як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбуваеться на ocHoBi анмiзу дебiторiв та

вiдображас суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Фактори, якi Фонд

розгляда€ при визнаЧенI.1i того, чи € у нього об'сктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення

корисностi, включаютЬ iнформаuiЮ про тендеНцiТ непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть,

ппurо"про*ожнiсть боржника. [ля гру,пи дебiторiв такими факторами е негативнi змiни у cTaHi платежiв

no.r"-o""KiB у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови

у галl,зi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнасться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перlодl сума зОитку вlд

зменшення кориснtlстi зменшуеться i це зменшення може бути об'ективно пов'язаним з подiею, яка

вiдбувастьс" ni"n" визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення

порйспостi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнаеться у прибутку чи

збитку. У разi неможJIивостi повернення дебiторськот заборгованостi вона списуеться за рахунок
створеного резерву на покриття 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 зменшу€ невiдповiдНiсть оцiнкИ чи визнання (якУ iнколи називають (неузгодженiстю облiку>),

що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за

ними на рiзних пiдставах.
Ilодальша оцiнка дебiторськот заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка

лорiвнюС BapTocTi погашення,,обrО cyMi очiкуВаних контРактниХ грошових потокiв на дату оцiнки,

у разi змiн справедливот BapTocTi дебiторськоi'заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, Taki змiни

визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.7. Зобов'язання
Крелиторська заборгованiсть визнасться як зобов'язання тодi, коли Фонд ста€ стороною договору

та, внаслiдок цього, набувас юридичне зобов'язанrrя сплатити грошовi кошти,

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

ознак:
- Фонд сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом

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

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

зобов'язань
поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартlстю.

ПоточнУ кредиторсЬку заборгОванiстЬ без встаноВленоТ ставКи вiдсотки Фонд оцiнюс за сумою

первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несуттсвим.

3.3.8. Згортання фiнансових активiв та зобовlязань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати залiк

визнаних у балансi сум i мас HaMip або зробити взаемозruliк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно.

3.4.облiковi полiтикп щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв

Фонд визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою використання

тх у проuесi своет дiяльньстi, надання послуг або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних

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

яких бiльше шести тисяч гривень.
Первiсно Фонд оцiнюс 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 датУ переоцiнкИ виключаетЬся з валовоТ бацансовоТ BapTocTi
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активу та чистот суми, перерахованот до переоцiненот суми активу. ,щооцiнка, яка входить до складу

unu"nbao капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняСТЬСЯ ВиЗНаННЯ ВiДПОВiДНОГО

активу.

3.4.2. Подальшi витрати.
Фонд не u"r"u. в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування,

ремонт, технiчне обслуговування об'скта. I-(i витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони

понесенi. В балансоВiИ BapiocTi об'скта основниХ засобiВ визнаютьсЯ тiльки TaKi подальшi витрати, якi

задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
Дмортизаuiя основних засобiв Фондом нараховусться прямолiнiйним методом.

оонд. застосовус насryпнi термiни корисного використання основних засобiв для розрахунку

оотизацl l:

Клас осltовп,r* au"обь

Земля
земля та будiвлi вiд l 5- 20 poKiB

машини та обладнання вiд 5-10 poKiB

тDанспортнi засоби вiд 5- l0 poKiB

меблi та приладдя вiл 4- l0 poKiB

офiсгrе обладнання Bi_r 4- 10 poKiB

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy Тх корисного

використання. Дмортизацiю активу починають коли BiH ста€ придатним для використання, Амортизацlю

активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на дату, з якоТ актив класифiкують як

утримуваний для продажу, або на дату, з якоi припиняють визнання активу,

3.4.4. Нематерiальнi активи. . z ,_ ___^:

нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якот накопиченоl

амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, Амортизацiя нематерiальних

активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу

нематерiальнi активи, якi вини*uarо у результатi договiрних або iнших юридичних прав,

амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав,

3.4.5 Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв..

Фонд зменrу. Ъ-u""ову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо сума

очiкуваного вiдшкодування активу менша "lд 
Ио1.о балансовот BapTocTi, Таке зменшення негайно

визнасться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБо

l6. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах,

Фонд сторну€, 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 перегляryтот балансовот BapTocTi

необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання,

3.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
згiдно до положень пп, l41.6.1 п 141.6 ст. 146 податкового кодексу укратни, звiльняються вlд

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

фонду, кошти та iншi активи, .uny"".,i вiд учасникiв iнституту спiльного iнвесlчli1_1l,лl"л.т" "io
здiйснення операшiй з активами iнституту спiльного. iнвестування, доходи, HapaxoBaнl за активами

iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту спiльного iнвестування

(вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо),

Узв,язкУiзциМУФонлУнеВиникаЮТЬВИтраТиЗПоДаткунаприбуток..ВизначенНЯIlоТоЧНоГоТа
вiдстроченого податку на прибуток не здiйсноa,,"", Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiонального

податкового законодавства, що не суперечить вимогам мсФз, не виникають.

3.6. облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi

3.6.1. Визнання iнвестицiйноi HepyxoMocTi

Що iнвестиЦiйноТ HeplxoMocTi ФонД вiдноситЬ HepyxoMicTb (землЮ чи будiвлi, або частину булiвлi,

або Тх поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою

отриманнЯ ор"пдп"* плurе*i" або збiльШення BapTocTi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:

1з

5ч



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

Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) с ймовiрнiсть того, що
Фодн отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерlхомiстю, (6)
соб i вар,гiсть i н вести цi й ноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.

Якщо будiвлi включають одн)/ частину, яка утримусться з метою отримання орендноТ плати та
другу частину для використання у процесi дiяльностi Фонду або для адмiнiстративних цiлей, в

бухгалтерському облiку TaKi частини об'скту Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдобрtuкаються окремо, якtцо
вони можуть бути проданi окремо.

3.6.2. IIepBiclta та послiлуюча оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi
Первiсна оцiнка iнвесr,ицiйноI HepyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстю. Витрати на операцilо

включаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноТ iнвестицiйноТ HepyxoмocTi включас цiну il
придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до прилбання, Безпосередньо вiднесеLri

ви,грати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних ПосЛУГ, ПОДаТКИ,

пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.
Оцiнка пiсля визнання здiйснюеться за справедливою вартiстю на дату оцiнки. ПрибутОк абО

збиток вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoMocTi визнасться в прибутку або збитку.

Амортизацiя на TaKi активи не нараховусться.
Справедлива BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi зазвичай визначасться iз залученням незrLпежногО

оцiнювача, Перiодичнiсть перегляду справедливоТ BapTocTi зумовлюеться суттсвими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбноТ HepyxoмocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвниuтва

дорiвнюс BapTocTi завершеного об'екта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвницТВа.
ЯкщО оцiнитИ справедлиВу BapTicTb неможJIивО, ФонД обирае для оцiнки об'сктiв iнвестицiйноТ

HepyxoмocTi моделЬ оцiнкИ за собiварТiстю вiдпоВiдно дО мсБО lб та застосовуе такий пiдхiд до BcieT

iнвестицiйноТ HepyxoMocTi, при цьом),розкриваються причини, з яких не використовусться справедлива

BapTicTb.

3.7. Облiковi полiтики щодо непоточtlих активiв, утримуваних для продажу
Фонд класИфiкуе непОточниЙ актиВ як утримуВаний для прода;ку, якщо його балансова BapTicTb

буле в основному вiдшкодовуватися шляхом операчii продажу, а не поточного використання. Непоточнi
активи, утримуванi для продa;ку, оцiнюються i вiдобрalкаються в бухгалтерському облiку за найменшою
з двоХ величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiТ, пов'язанi з

продn2кем. ДмортизацiЯ на TaKi активИ не нараховуеться, Збиток вiд зменшення корисностi при

первiсномУ чи подzlJIьШому списаНнi активУ до справедливоI BapTocTi за вирахуванням витрат на прода;к

визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.

3.8. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bcl ризики та винагороди,

пов'язанi з правоМ власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнас 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 зrшишок 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
зiшишаються в орендодавця, класифiкусться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про

операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. ,Щохiл вiл

орендИ за угодамИ про операЦiйну оренлУ ФонД визнае 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 користуваНня активоМ за плаry на визначений строк в часi. Початок TepMiHy оренди -
це найбiльш рання з дат:

або дата укладання договору,
або прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
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Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не мо}ке бути розiрваний, та на який орендар
домовився орендувати актив.

Визначення того, чи е угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засtlоване rla ана-лiзi змiсry
угоди на дату початку дiТ договору. У рамках такого ана-гliзу потрiбно встановити, чи зzLпежить виконання
договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право користування активом
або активами в результатi даноТ угоди вiд однiсТ сторони до iнlrrий, HaBiTb якщо це не вказуеться в договорi
яв}lо.

Перiол амортизацii по капiтальних вкJIаденнях в орендованi ocHoBHi засоби являс собою перiод,
протягом якого Фонд мас можJ]ивiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних положень,
що регуJlюють вiдповiднi умови продовженtlя. .IJaHe положення вiдносиr,ься до договорiв оренди офiсного
примiщення, за якими в неТ с 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 коротп.tий.

Залишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,
коригуються на кожну звiтtту дату. У випадку виявлення озtlак того, що балансова BapTicTb одиницi, яка
генерус грошовi потоки, перевищус його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова BapTicTb

активу спису€ться до його очiкуваного вiдшкодування.

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобовОязань
3.9.1. ЗабезпечеItня

Забезпечення визнаються, коли Фонд мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну)
внаслiдок минулоТ подiТ, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення
зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно
оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам
Фонд визнас KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахуВанНя

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

вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi ПРаВа

на майбутнi виплати вiдпускних.
На З 1 грулн я 2019 року Фонд не мас найманих робiтникiв.

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно ло украТнського законодавства, Фонд визнас внески iз заробiтноТ плати працiвнИКiВ ДО

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

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

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

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречними для розумiння фiнансовоi звiтнОСтi
J.10.1. Доходи та витрати

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

щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться, коли (або у Mipy

того, як) клiент отримуе контроль над таким активом.

.Щля визнання доходу Фонд застосовус п'яти крокову модель:
iлентифiкус догов ip (контракт);
iдентифiкус oKpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укJIаденого договору;
визначас цiну договору (операчii);

розподiляс цiну договору (операчiТ) мiж зобов'язаннями щодо виконання;
визна€ дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона виконуе (задовольняс) зобов'язання щодо виконання.

Фонд визна€ одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).

Фонд облiковус договiр з клiснтом, який нaшежить до сфери застосування цього стандарту, тiльки
тодi, коли виконуються Bci перелiченi далi критерiТ (параграф 9 МСФЗ 15):

сторони договору схвru]или 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 будуть передаватися;

договiр мае комерцiйну cyTHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина маЙбутнiх гРОШОВИХ

потокiв Фонду змiняться внаслiдок договору);
та
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цiлком ймовiрно, що Фонд отримас компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари або
послуги, якi булуть переданi клiенту.

Фонд щокварталу аналiзус угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами.
Ко;lи якась частина договору виконана, Фонд вiлобра;кас договiр у звiтi про фiнансовий стан

як КОнтрактниЙ актив або контрактне зобов'язання, зtшежно вiд спiввiдношення мiж виконанням Фонлом
свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiентом. Фонд вiдображае буль-якi безумовнi
права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФЗ 15).

Пiсля первiсного визнання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з клiснтом будь-яка
рiзниця Mirrt оцiнкоrо дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 9 та вiдповiдноТ визнаноТ суми
доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток вiл зменшення корисностi) (параграф l08 МСФЗ l 5).

Фонд вiдобрalкас контрактне зобов'язання в момеtIт здiйснення платежу клiентом або в момент,
коли такий платiя< пiдлягае сплатi (залежно вiд того, яка дата ранiше), якщо клiент компенсуе Фонду
BapTicTb активу/послуги або у Фонлу с: безумовне право на суму компенсацiТ (дебiторська заборгованiсть)
до дати факгичного надання послуги клiенту,

Фонд вiдображас коtIтрактний актив, за винятком сум, якi вiдображаються як дебiторська
заборгованiсть, якщо Фонд переда€ активи або надае послуги клiенту до того, як клiент компенсус Тх

BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi клiснтом.
Щля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Фонд використовус рахунок 376.

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

управлiння активами, договором, в розумiннi МСФЗ 15, с регламент цього пайового iнвестицiйного

фонлу.
Враховуючи особливостi взаемодiТ компанiТ з управлiння активами та Фонду (ICI) для пайових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за

управлiння активами, передбачаеться право на оплату послуг у кiнцi кожного мiсяця пiсля нарахування.
Винагорода компанiI за управлiння активами (uiHa операчii) е змiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнстиryту спiльного iнвестування (Фонду) з€шежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, е чутт€вою до

факторiв поза сферою впливу органiзацiТ, тому для вирiшення питання невизначеностi на кiнець кожного
мiсяця/року компанiя з управлiння активами приймае рiшення, що до цiни операцiТ включаеться фактична
сума винагороди з управлiння активами.

Витрати на винагороду за управлiння активами, що визначасться як вiдсоток BapTocTi чистих активiв
iнституту спiльного iнвестування, Фонд визнас на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вiдповiдас
проведеному розрахунку. Винагорода, що визначаеться у спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих
активiв iнстиryту спiльного iнвесryвання (у разi наявностi приросту та прийняття вiдповiдного рiшення)
визна€ться за результатами року.

Дохiд вiд премiТ за результатами дiяльностi за звiтний piK (у разi наявностi та прийняття
вiдповiдного рiшення) визнасться за результатами року.

При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Фонд, вiдповiдно до МСФЗ l5,
використовуе метод оцiнювання за результатом. .Що методу оцiнювання за результатом н€UIежить, зокрема,
аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв. Враховуючи
принцип професiйного скептицизму для змiнноТ BapTocTi винагороди розрахунок доходу здiйснюеться на

кiнець кожного мiсяця.
Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлю€ться актом виконаних

робiт, в якому вiдображасться розрахунок (оцiцка) досягнутих результатiв на звiтну лаry.
.Щля прогресивного визнання виручки за iншими договорами Фонд використовуе метод результатiв,
!ивiденди визнаються доходом, коли встаrIовлено право на отримання коштiв, с ймовiрнiс,гь, що

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

!охiл вiд продажу фiнансових активiв визна€ться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
наведених далi умов:

а) Фонл передас договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;
б) Фонд передав покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;
в) Фонл не зсшишаеться aHi под.lльша 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 надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею;

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

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
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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 визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям

ВИЗНаННЯ. ВиЗнання доходу вiдбувасться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення
зобов'язань.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
аМОРтиЗаuiТ активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих активiв,
за винятком зменшеtlня, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибу,гки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно
з визнанням збiльшення зобов'язань або зменп.lення активiв.

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коJ]и видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдтtовiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витраr,и 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 перiоду. Фонд капiталiзуе витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу,

3.10.3. Операцii з iноземною ваJIютою
ОперацiТ в iноземнiй валютi облiковуються в украТнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну

Нацiонального банку УкраТни на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вирuDкенi в iноземних вzulютах, перераховуються в гривню за

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату 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 валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення
справедливоТ BapTocTi, KypcoBi рiзничi, що виникJIи 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 вzLпютою.

3.10.4. YMoBHi зобовlязання та активи
Фонд не визнае yMoBHi активи та зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про

умовне зобов'язання розкрива€ться, якщо можJIивiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не с вiддаленою. Фонд не визнас 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 лосвiлi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обrрунтованими i за

результатами яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi
розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Фонду iнформацiТ про поточнi подiТ, фактичнi
результати можуть зрештою вiлрiзнятися 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, полiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немас МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцiТ, iншоТ подiТ або умови,

керiвництво Фонду застосовус судження пiд час розроблення та застосування облiковоi 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
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Фонду;

форrу;
ВiДОбРаЖае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну

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

Гliд час здiйснення судженtlя керiвництво Фонду посилаеться на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховус Тх у низхiдному порядку:

ВИМОГИ В МСФЗ, у яких iде,гься про подiбнi та пов'язанi з ними питання,
визначення, критерii визнання та концепцiт 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, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

ОперацiТ, що не регламентованi МСФЗ Фондом не здiйснювались,

4.2. Сулження щодо справедливоТ BapTocTi активiв Фонду
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових

ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну
дату. В iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi Грунтуеться на судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацiТ, ризикiв, властивих
рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ l3 кОцiнка
справедл и воТ BapTocTi>.

4.3. Сулження щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв
Керiвництво Фонду вважа€, 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, дати оферти i коригувань пiд
час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на 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 плану€ використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетенцiТ працiвникiв Фонду, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та
моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких
фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та розрахунках
с недостатньою, на думку керiвництва е 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 застосовус професiйне судження щодо TepMiHiB угримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
грунтусться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах.
Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу чiнних паперiв, що не с
пiдконтрольним керiвництву Фонлу фактором i може суттсво вплинути на оцiнку фiнансових
iHcTpyMeHTiB.

4.5. Сулження щодо виявлеIIня ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату виникнення
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фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначас piBeHb кредитного ризику.
Фонд визна€ 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 збiльпlеннi кредитного ризику/для кредитно-знеt{iнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного
ризику).

Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi до того, як

фiнансовий iнс,грумент стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зростае ще до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi чинники затримки платежiв, l]{o с

специфiчним для позич.ulьника (нагlриклад, здiйснення модифiкацiй або реструктуризачiТ).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT

мас низький ризик настання дефолту, позичzшьник мае поryжнiй потенцiа-lt виконувати своТ ЗОбОвЯЗаННЯ

tцодо грошових по,гокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i ДiлОвиХ

умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково звiтнiсть ПоЗиЧrulЬНиКа

виконувати своТ зобовязання щодо договiрних грошових потокiв.
Фiнансовi iнструменти не ввtDкак)ться такими, що мають низький кредитний риЗИк ЛИше На ПiДСТаВi

того, що ризик лефолту за ними € нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими iнструментами
Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiй Фонд здiйснюс дiяльнiсть.

очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiт не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на

пiдставi того, що BiH вважасться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному
перiодi, ,l,гIе не вважасться таким станом на звiтну дату. У такому випадку Фонд з'ясовуе, чи MaTto мiсце
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи пост€ша потреба у визнання

очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних Збиткiв.

4.6. Використання ставок дисконтуванIIя
ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх потокiв

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

бiзнесу. З економiчНоТ точкИ зору, В ролi ставкИ дисконтУ е бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений

капiтал у вiдповiднi з piBHеM ризику подiбнi об'екти iнвестування, або - ставка доходу за urльтернативними

варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконry мас визначатися з

урахуванням трьох факторiв:
BapTocTi грошей у часi;
BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають рiзнi

piBHi компенсацiТ;

фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому ДохОДiВ.

Станом на 3l грулня 201t9 року середньозвzuкена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у
нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрачiю або не запроваджено

лiквiдацiйну комiсiю, становила 7\,2 % рiчних. Iнформацiя, що використана длЯ визначеннЯ

середньозВаженоТ ставки одержана з офiцiйного сайry НБУ за посиланняМ http://www.bank.gov.ua/files/4-

Financial_markets.xls роздiл "4.1 .3.З. Процентнi ставки за новими депозитами нефiнансових корпораuiй у
розрiзi видiв валют i cTpoKiB погашення".
4.7. Сулження щодо перерахунку фiнансовоТ звiтностi в умовах гiперiнфлячii

Пi.п, проведення аналiзу критерiТв, якi характеризують показники гiперiнфляцiТ i перелбаченi у
параграфi 3 мсБО 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiТ>, керiвництво Фонду прийняло

рiшення не проводити перерахунок фiнансовоТ звiтностi за 20l9 piK, оскiльки вважае, що економiчний

brun u YKpaTHi не вiдповiдас ситуацiТ, що характеризуеться гiперiнфляцiею, п.1.2. роздiл 7 цих Примiток.

5. Рtlзкриття
5.1. Методики
вартiстю

Фонд здiйснюс викJ]ючно безперервнi оцiнки
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у
перiоду,

iнформачii щодо використання справедливоi BapTocTi
оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедJlивою

справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто
Звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного

цD

класи активiв та

зобов'язань, оцiнених за

справедливою вартiстю

Методики оцiнювання

Метод оцiнки
(ринковий,

дохiдний,
витратний)

вихiднi данi
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Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка грошових
коштiв здiйснюсгься за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй
BapTocTi

ринttовий Офiчiйнiкурси НБУ

Iнструменти капiтzrлу Первiсна очiнка irrcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюсться за ix справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнIое цiнi
операчii. в ходi якоi був отриманий актив.

Подальша ошiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюсться за справедливою вартiстю

на дату оцiнки.

Ринковий.
витратний

Офiuiйнi бiржовi курси
органiзаторiв т,оргiв на дату
оцiнки, за вiдсутностi
визначеного бiржового курсу на

дату оцiнки, використовусться
остання балансова BapTicTb,

цiни закриття бiржового
торгового дня

[ебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша очiнка лебiторськоi
заборгованостi здi Йснюсгься за

справедливою вартiстю. яка дорiвнюс
BapTocTi погашення, тобто cyMi
очiкуваних контрактних грошових потокiв
на дату оцiнки.

,I|охi,rний
KoHTpaKTrli умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вхiднi

грошовi потоки

поточнi зобов'язання Первiсна та подiчIьша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснtосгься за вартiстю
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вихiднi
грошовi лотоки

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

Фон здiйсню€ безперервнi оцiнки справедливоТ 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 icpapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоi BapTocTi

Фонд класифiкуе фiнансовi iнструменти, якi с у власностi на звiтну дату за наступними категОРiЯN,tИ.

Фiнансовi активИ та грошовi коштИ оцiнюютьСя за справедливоЮ вартiстЮ згiдно piBHiB iсрархiй
с праведл и воТ BapTocTi :

Tuc.

В портфелi Фонду станом на 3 1 грудн я 2019 року знаходилися iнвестицiТ доступнi дЛя ПродalкУ,

а саме, часткИ в статутниХ капiталаХ Товариств, що вiдносЯться дО 2 рiвня iepapxiT справедливоТ BapTocTi.

Про че докJIаднiше в п 5.6. роздiлу 5 цих Примiток.
На кiнець Зl грулня 2019 року в портфелi Фонду цiнних паперiв не було.

5.4. Перемiщення мiж рiвнямlл icpapxiT справедливоi BapTocTi
У Фонду за звiтний перiод вiдсутне перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями icpapxiT справедливоТ

BapTocTi.

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються мсФЗ 13 <Оцiнка справедлшвоТ BapTocTi>)

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

ч,|

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливою

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, чtле

спостережуванi)

З piBeHb

(Ti, що не мають

котирувань i не е

спостережуваним
и)

Всього

.Щата оцiнки На З 1 грудня
20 1 9р.

На 3l грудня
20 1 9р.

На З l грудня
20 1 9р.

На 31 грудня
20 l 9р.

IнвестицiТ до
погашення

IнвестицiТ лоступнi ло
продажу

l00 l00

Торгiвельна та iнша
леб iTopcbKa
заборгован icTb

2о



Tuc. ерн.

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

На 3 l грулня 20l9 року На З 1 грудня 20l9 року
l 2 J

По,гочнi фiнансовi iнвестицiТ, що
облiковуються за справедливою вартiстю
через прибуr,ок або збиток

Торгiвельна та iнша кредиторська
заборгованiсть

16 16

Грошовi кошти 2 2

Справедливу BapTicTb кредиторськоТ та дебiторськоТ 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.
Керiвничтво вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi BapTocTt е достатнlми,

i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтностi залишилась будь-яка суттева iнформаuiя Щоло

застосування справедливоi BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансовоТ звiтнОСтi.

5.6. Поточнi фiнансовi iнвестицii
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ утримуванi для продa:ку та вiдображаються

в cTaTTi кПоточнi фiнансовi iнвестицiТ> балансу (рядок l lб0).
Протягом звiтного 20l9 року Фонд придбав згiдно,Щоговору JЮБВ2З5/19;190529l2 вiд 29 ТраВНя

20l9 року облiгацii iMeHHi дисконтнi 'I'OB к.Щомiнiон IHBecT> (код за еДРПОУ З8952287), серiя А, КОД

ISIN UД4000l 868l , в кiлькостi б 050 (шiсть тисяч п'ятдесят) штук на загальну суму 5 448 тис. грн. Згiдно

l]оговору купiвлi-продажу цiнних паперiв J\Ъ244ll-БВ вiд 05 липня 2019 року було продано вище вказанi

облiгацiТ на загzшьнУ суму 5 448 тис. грн. ТакоЖ, ФондоМ було уклаЛено .Щоговiр купiвлi-продажу цiнних
паперiВ N9246/1-БВ вiд 08 липня 2019 рокУ на придбання облiгацiй iменних дисконтних ТОВ <Щомiнiон

IHBecT> (код за сдрпоУ з895228,7), серiя А, код ISIN UA400018681, в кiлькостi 5 908 (п'ять тисяч

дев'ятсот BiciM) штук на заг{rльну суму 5 З18 тис. грн. Так як в визначений договором TepMiH, поставки

цiнних паперiв не вiдбулося, то згiдно Додаткового договорУ ]ф1 вiд 29 серпня 2019 року основний

fiоговiр купiвлi -продажу цiнних паперiв було розторгнуто i грошовi кошти в cyMi 5 3l8 тис. грн.

повернуто на поточний рахунок Фонду.
На 3 l грулня 20l9 року на Балансi Фонду поточнi фiнансовi iнвестицiТ не облiковувrlJlися.

5.7. Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii
.щовгостроковi фiнансовi iнвестицiт якi належать до категорiт фiнансових iнвестицiй утримуваних

на перiоД понаД один piK' а такоЖ yci iншi iнвестицiТ, KoTpi не можутЬ бути вiльнО реалiзованi У буль-який
моментта вiдображаються в cTaTTi <,Щовгостроковiфiнансовi iнвестицiТ> БалансУ (рядок 1035).

Станом на 3 1 грулн я2О19 року на балансi Фонду облiковувалися довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ

в cyMi l00 тис. грн.. Д саме, iнвестицiТ в пiдприсмства (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 доступнi. В piK придбання частки облiковуються
на Балансi за цiною придбання, про це в п.п.3.З.5. роздiлу 3 цих Примiток.

ЗгiднО.ЩоговорУ купiвлi часткИ в статутноМу капiталi вiд 20 вереснЯ 2019 рокУ ФонД придбав частку
в Статутному капiталi Товариства з обNtеженою вiдповiдальнiстю <Мостобудu (код за еДРПОУ З8039364)

в розмiрi 10О% на суму 100 тис. грн..
Таким чином, керiвництво ФондУ вважас, що частки Товариств облiковуються на балансi КомпанiТ

за справедrIивою вартiстю на кiнець звiтного 20l9 року.

Частка.0% На З1 грулня 2019 року

ТОВ "Мостобуд> (код за СДРПОУ 38039364) l0 l00
Всього l00

5.8. Грошовi кошти та Тх eKBiBaJIeHTи
Грошовi кошти та ix еквiваленти вкJIючають кошти в банках на поточних pzrxyнKax.

Залишок грошових коштiв КомпанiТ станом на З l грулн я 2019 року складаС 2 тиС. ГРН.

2\
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uc. ;apll.

Балансова BapTicTb Справедлива вартiс,гь

tla 3 1 грулrrя 2019 року На 3l грулня 20l9 року
Каса та рахунки в банках

,)
2

Резерв пiд кредитнi збитки (0) (0)

Каса та рахунки в банках, в дол. США
Банкiвськi депозити

Всього 2 2

Кошти на поточному рахунку в cyMi l тис. грн., вiдкритому
Банк АВАЛЬ> r,a на рахунку, вiдкритому 27 червня 2019 року в

грн., вiдображаються в cTaTTi <Рахунки в банку> Балансу (рядок

29 жовтня 2019 року в АТ кРайффайзен
АТ кБанк Кредит,Щнiпро> в cyMi l тис.
l l 67).

I'i

Fозрurун*"rИ ра*у"О* " 
ат мегабанк>, вiдкритий 29 травня 2019 року, було закрито 27 грулня

20l9 року.
Liадiйнiсть фiнансовот установи - один з важJlивих параметрiв для будь-якого клiснта, адже це

гарантiя свосчасного повернення депозиту i вiдсутнiсть проблем iз погашенням кредитiв.

НацiонаJlьним Банком УкраТни, пiд час складання рейтингу банкiВ УкраТнИ за 2019 piK,

враховувiIлися наступнi моменти:
-достатнiсть капiталу. Параметр демонструе резерв власних коштiв для екстреного покриття втрат.

-лiквiднiсть. Характеризуе можJlивiсть банку зберiгати свою стiйкiсть в стресовiй ситуацiТ.

-прибуткоВiсть-устанОви. ЩемонСтру€ 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 показуе вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи.
-пiдтримка акцiонерiв. ,Щаний параметр демонструе прин€шежнiсть до певноТ бiзнес-групи. У разi

стресових ситуачiй банк може додатково фiнансуватися державою, iноземними iнвесторами,

вiтчизняними бiзнесменами.

T"-"'"'""*б*@ieнБaнкAваль>увiйшoвBДесяTкунaДiйниxбaнкiвУкpaТни.

6. Розкриття iнформацii, що пiдтверджус cTaTTi поданi у фiнансових звiтах
6.1. Структура доходу

flохiЛ вiд реалiзаЦiТ послуГ та iншi доходИ за перiД з 28 травня 2019 року по 31 грулня 20l9 року

()аЗ уDахуванням усих цих в Оr.,ло сфорNlовано г найбiльш надiйних ClattKiB.

N9 назва банка Форма власностi Крахна Сайт

l Райффайзен банк Аваль приватний Австрiя www.aval.ua

2. Крелi Агрiколь Банк приватний Франчiя www.credit-agricole.ua

Укрсiббанк приватнии Франшiя www.my.ukrsibbank.com

4. оцадбанк лержавний УкраТна www.oschadnybank.com

). Укрексiмбанк державний YKpaTtta www.eximb.com

6. Укргазбанк дерiф(авнtll.r УкраТна www.ukrgasbank.com

1. ПроКрелит Банк приватний [,{ iплеч.t и на www,procreditbank.com. uа

8. Крелобанк приватний Польша www.kredobank.com.ua

9. оТП Банк приватний Угорщина www.otpbank.com.ua

l tr. ПриватБанк державний УкраТна www.privatbank.ua

З 28 травня 20l9 р. по 3l ryлня 20l9 р.
дставленi таким чином:

22
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Чистий лохiл (виручка) вiд реалiзачiТ пролукчiI (ToBapiB,

робiт,послуг)
lншi операчiйнi доходи
lншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсоr,ки по договорам позик

Амортизачiя прем i t7лисконту

бб

95

Iншi доходи (вiд продажу фiнансових активiв) 5 448

Всього дохiд 5 609

До ск-гIаду кIнrIrих доходiв> в cyMi 5 448 тис. грн.., рядок 2240 <<Звiту про сукупний дохiд>, увiйшов

прибуток вiд продажу фiнансовr* iп"е"r"цiй. Про це йдеться в п.5.6 розлiлу 5 цих Примiток,

За перiод з 28 травня 2019 року по 31 гудня 2019 року кIншi фiнансовi доходи) складаютЬ

HapaxoBaHi *iд.оr*" ,u )1о.о*оРами вiдсотКовоТ позикИ та вiдображенi в рядку 2220 <Звiту про сукупний

дохiд> в розмiрi 66 тис. грн.
також до кФiнансоur* до*одiв> входить амортизацiя премiТ по .ЩоговОРУ ПОЗИКИ В cYMi 95 ТИС, ГРН,

яка виникJIа в результаТi приведення BapTocTi позики на балансi у вiдповiдностi цо справедливоТ BapTocTt,

про це йдеться в п. 4.6. розлiлч 4 цих Примiток та представлено нижче у виглядi таблицi нижче,
т-.,, л--.Тuс

6.2. Iнший сукупний дохiд
кIнший сукупний дохiд> Фонд, за piK що закiнчився 3l грудня 2019 року, не отримувала,

б.3. Операцiйнi витрати
OcHoBHi ""rpur" 

КомпанiТ, що пов'язанi iз здiйсненням ii господарськоl дlяльностl с

адмiнiстративнi витрати. Загальний розмiр цих витрат за перiод з 28 травня 2019 року по Зl гулня 20l9

року, скJIадае 2З1,0 тис. грн., якi розподiляються за насryпними елементами:

Ti

,]\!! Контрагент та Nч

договору позики
Сума

договору
на кiнець
20l9 року,

гDн

вiдсоткова
ставка по
договору,

7о

Ринкова
ставка, 7о

!,ата
l:}и,,lil(I l

Строк лii
договору

Дисконт /

премiя за
20l9 piK, грн.

Амортизацiя
дисконту /

премiI за
20l9 piK, грн.

l тов
<Мостобул> (кол

за СДРПоУ
з8Oз9364), н(п)-

26109-1 вiд
26.09.20l9p.

5 2l4 5 l4 26.09.19p. 25.09.20р. (394) 95

lJсього 5 21.1 (39r) 95

uC.

З 28 травня 20l9 року по 3l грудня 20l9 року

Нотарiальнi послуги 6

.Щепозитарнi по9дудц 6

пос.r,уr" з обслуговування рахунку в цiнних паперах 2

Послчги оренди l

Винагорода КУА l05

Послуги торговця цlнними паперами 5

Аудиторськi послуги 5

Витрати на реестрацlю регламенту
l

В итрати на роз раху н ко во- касо ве обсду I-9дудgцдд
а
J

Ё"rрurи на сплату державного MltTa за емiсiю акцй 96

Iншi витрати 1

Всього 231

6.4. Iншi операuiйнi витрати
До складу <I нших операuiйних витрат) за перiод з 28 травня 20 1 9 року по 3 l гулня 20 1 9 року Фонд

вiднiС формуванНя резервУ пiд збитпИ у ф*i 1 тис. грн. Про це йдеться у пп, 6,4,1, п,6,4,цих Примiток,

кiншi операцiйнi витрати) станом на 31 грулня2019 представлено таким чином:
Tuc. zpH.

qц

2з



З 28 травня 20l9 року по 3l гудня 2019 року

Iншi операцiйнi витрати l

Всього l

6.5. Iншi витрати
кIншi витрати> за перiодз28 травня 2019

ffо складу кIнших витрат)) за piK Фонд вкJIючив
йдеться в п.5.6 розлiлу 5 цих Примiток.

<Iншi витрати) за перiод з 28 травня 2019 
1

року по 3l гулня 2019 року, скJIадають 5 448 тис. грн.,
собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестиrдi. Про че

року по З1 гулня 20l9 року представленi таким чином:

Tuc.epH.

6.6. Фiнансовi витрати
За перiод з 28 травня 20l9 року по 3 1 гулня 2019 року до кФiнансових витрат> Фонд вiднiс первинне

вiдображення дисконry, розрахованго по методу ефективноТ ставки вiдсотка, у cyMi З94 тис, грнпро це

йдеться в п.6.1 роздiлу б цих Примiток.
<Фiнансовi витрати) станом на З l грулня2019 piK представленi таким чином:

при методi ефективнот ставки вiдсотка на дату погашення позики неамортизована частина премll

буле лорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна чиста величина виданих позик

булуrь спiвпадати. iобто, цей метод грунтуеться на припущеннi, що витрати на сплату 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 сплаry вiдсоткiв по позицi i величина амортизацiт надбавки по позицi змiнюються кожного

перiолу.

6.7.Щебiторська заборгованiсть
flебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежамиl Що Н€ котируються на

активному ринку, клаiифiкуються як <дебiторська заборгованiсть за виданими авансами> та <iнша

поточна дaбirор""пu заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв

вiд знецittення та cyMHiBHoT заборгованостi.
Станом на 3 l грулн я 2019 року Фонд не мас простроченоТ та знецiненоТ дебiторськоТ заборгованостi.

Балансова uupii.ro дебiторськОТ заборгованостi прибЛизно дорiвнюс iT справедливоТ BapTocTi,

при визначеннi погашення дебiторськот заборгованостi Фонд враховуе буль-якi змiни

кредитоспРоможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТ дати.

.Щебiторська заборгованiсть за станом на 3 1 грулн я 20119 року представлена таким чином:

На Зl грудня 2019 року

fiебiторська заборгованiсть за розрахунками за
виданими авансами 1

/]еб iTopc ька заборгован icTb за розрахунками з

нарахованих доходiв (вiдсотки по позикам) 4з

З 28 травня 2019 року по З1 гудня 2019 року

lншi витрати

Всього iншi витрати

llc,

З 28 травня 2019 року по З1 гудня 20l9 року

Фiнансовi витрати (первинне вiдображення дисконту
по договору позики)

394

Всього з94

24
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На З1 грулня 2019 року

Очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоТ
заборгованостi з нарахованих доходiв (вiдсотки по
позикам)

Iнша дебiторська заборговаtliсть (позики) 5 214

Премiя/дисконт (за договорами позики) -298

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоI дебiторськоТ
заборгованостi (позики)

1

Всього 4 959

щебiторська заборгованiсть Фонду не мас забезпечення. Керiвництво Фонду проводить анаJlIз та

оцiнку рiвня крелитного ризикУ з викорисТанняМ iндивiдуа.llьного пiдхолу. Фонд нада€ узгодження
зitлишкУ резервУ пiд збитки на початок звiтного перiоду до залишку на кiнець звiтного перiоду в розрiзi
класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi таблицi.

Змi збиткiв:

станом на 3 1 грулн я 20il9 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала l тис.

грн. якi були вiднесенi до скJIаду <Iнших операцiйних витрат), про це в п.6.4. роздiлу б цих Примiток.

6.5.Статутний капiтал
Станом на 31 грулня 2019 Фонд мае випущенi

заг€u]ьною сумою 137 000 тис. грн.. Номiнальна BapTicTb
простi iMeHHi акцii в кiлькостi 1 370 тис. штук
кожноi акцiТ становить l00 грн.. Форма iснування

акцiй - без документарна..
!ата реестрацiТ випуску акчiй - 2l серпня 2019 року, номер ресстрацii 00189з.

СтаноМ на 31 груЛня 2019 року заресстрований статутний капiтал складас l37 000 тис. грн.,

початковий статутний капiтал Фонду сплачений в розмiрi 5 450 тис. грн., непокритий збиТок становитЬ

465 тис. грн.
таким чином, власний капiтал в фiнансовiй звiтностi представлено на кiнець 2019 року наступним

чином:

Чь

Резерв пiд збитки що оцiнюеться в cyMi,
яка дорiвнюс:

tIa 3l l,р},дIIя 2019 року ПplI.1ltltlt зrtill

l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,
В т.ч,: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю l

Кредитний ризик майже
вiдсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом
строку дiТ за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання з

моменту первiсного визнання, але якi не с

кредитно-знецiненими фiнансовими активами
В т.ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю (позики)
(ii) фiнансовими активами, що е кредитно-
знецiненими на звiтну даry (але не с

придбаними або створеними кредитно-
знецiненими активами)
В т.ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю (позикф
( i i i) торговельною деб iторською
заборгованiстю, договiрними активапли або

дебiторською заборгованiстю за орендою, для
яких резерв пiд збитки оцiнюсться вiдповiдно

до параграфа 5.5.15 МСФЗ 9

фiнансових активiв, що е придбаними або
створеними кредитно-знецiненими
фiнансовими активами
l'lt зtlrI : 1
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6.б. Торговельна та iIIша кредиторська
lншi по,гочнi зобов'язання за станом на 3

заборгованiсть
l грулня 20l9 року представленi таким чином:

uL

На 3 l грудня 20l9 року
Статутний капiтал l 37 000

[одатковий капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (465)
неоплачений капiтал ( lз 1 550)
Вилучений капiтал
Всього 4 985

uc.
На 3l гр\,дня 2019 poKl

Торговельна заборгованiсть за роботи, послуги ,76

Iншi поточнi зобов'язання
Всього ,76

Поточна кредиторська заборгованiсть представляе витрати перед Керуючою компанiсю з управлiння
активами та депозитарною установою, де облiковуються акцiТ Фонду.

Станом на 3l грудня 2019 року Фонд не мав простроченоТ та cyMHiBHoT iншоТ кредиторськоТ
заборгованостi. Балансова BapTicTb iншоТ кредиторськоТ заборгованостi дорiвнюс if справедливоТ BapTocTi.

При визначеннi погашення iншоТ кредиторськоТ заборгованостi Фонд на кожну звiтну дату проводить
аналiз сум кредиторськоТ заборгованостi з вираховуванням TepMiHiB lT облiку на балансi, та TepMiHiB
позовноТ давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноТ дати.
6.7. Дивiденди

За перiод з 28 травня 20l9 року по З1 гудня 2019 року 2019 року акцiонерами Фонду не приймалося

рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому дивiденди не виплачуваJIися.

6.8. Кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB
Станом на 3 1 грулн я 2019 року кредиторськоТ заборгованостi з одержаних aBaHciB Фонд не мас.

6.9. Iншi довгостроковi зобов'язання
Станом на 31 грулня 2019 року довгостроковоТ

заборгованостi з одержаних aBaнciB Фонд не мас.

6.10. Прибутки та збитки

кредиторськоТ заборгованостi та кредиторськоТ

За результатом Bcix видiв дiяльностi за перiол з 28 травня 2019 року по 3l ryлня 2019 року Фонд
отримав збиток в розмiрi 465 тис. грн..

За перiод з 28 травня 20l9 року по З1 гулня 20l9 року роцi Фонд не користувався пiльгами з податку
на прибугок згiдно Податкового кодексу Украiни стаття 141 пункт б пiдгryнкт 1, а саме: <Звiльняються вiд
оподаткування кошти спiльного iнвесryвання, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного

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

7.Розкриття iншоi iнформачiТ
7.1.YMoBHi зобов'язання
7.1.1. Суловi позови

Станом на 31 грулня2019 року Фонд вiд власного iMeHi i за власний рахунок не являсться

учасником судових процесiв та проти Фонду не висувrulися 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 склzшася в нестабiльному економiчному
середовищi, за якоТ податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi
податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати

zб

Чr



та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн та угоди. На думку керiвництва Фонд сплатив

усi'поЙк", томУ фiнансова звiтнiстЬ не мiститЬ резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть

п"р"aп"лurИся вiдповiДним и податковими органами протягом трьох poKiB,

7.2. Вплив iнфляuii
КритерiТ, якi характеризують показtIик гiперiнфляuiТ i перелбаченi у параграфi з мсБО 29, а саме:

основна маса населення вlдла€ перевагу збереженню свотх цiнностей у формi немонетарних

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй ва-llютi, негайно

iнвестуються для збереження купiвельноТ 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;

продФК та придбаНня на умоваХ вiдстрочкИ платежУ здiйснюстЬся 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 згlдно lндексу цlн;

кумулятивНий piBeHi iнфляuiТ за трирiчнИй перiоД наближастЬся до 100О% або перевищус чей

piBeHb. _х л:л^,,, ;,,,*,
Враховуючи офiuiйнi данi .ЩержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивний piBeHb iнфлячiТ

за..рrрirпий пЬрiол, ub,o"u*o"" 2016,2017 та2018 роки, склав 111,9'7о/о.

це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку

фiнансовоI звiтностi згiдно з МСБО 29 за2017 та20lr8 роки, 
L ____л-_л_

якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важJIивим фактором е динамlка змlн рlвня

iнфлячii. Так, piBeHb iнфлячiт у 2016 роui - 12,4од, в 201'l рочi - 9, 1о/о, в 2018 poui - 9,5%,

За пiдсумками 2019 року piBeHb iнфляuiТ в YKpaTHi 
"nopor"u"" 

до шестирiчного MiHiMyMy - до 4,|О/о,

.Щефляuiя в грулнi - це взагzшi вперше. Але що далi?
НастiлькИ суттеве зниженнЯ piBH" iнфл"цiТ сталО сюрпризоМ для Bcix, HaBiTb для самого Нацбанку, який

встановлюВав минулоРiчний ЪрiеНтир на piBHi 5% +i в.п. БiльШ того, минуЛий грудень став перtIlим (!) в

украТнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992-poKy), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному вимiрi, ,Щля

i"ro.oao перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномаltiя,

З одного боку, доконаним фактом тепер с те, що Украiна вибула_ зi списку краТн-аутсайдерiв з

надвисокиМ" по*ur""*uми iнфляuiТ. I макроекономiсти цьомУ радiють, оскiльки це позитивно позначиться

на кредитних рейтингах краТни, бо з"и.и,." BapTicTb боргових запозичень, що покращить ситуацiю з

борговим навант€Dкенням на бюджет та eKoHoMiKy в цiлому. З iншого ж боку, населення, яке зараз радiс

зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiс, що роботодавцi не зможуть бiльше пiдвищувати зарплати

(а лержава - пенсii) настiльки .ru"n""lr .,"rпu"й, як це було ранiше, Тут лlше одна надiя на те, що

,uп|Ъ"*о"омiчна.ui*о"u стабiльнiсть, яку попри все намагасться пiдтримувати НБУ, рано чи пiзно

заJIучить реztльнl tнвестицiт, якi "розiгрiоr"" "поъомiку 
та збiльшать зайнятiсть, Тобто у людей з'явиться

бiльше можJIивосТей для заробiтку, а у Пенсiйному фонлi бiльше BHecKiB,

Така динамiка може бути аргументоМ для судження щодо невикористання норм мсБо 29 на тtй

пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни. iolO року почала виходити зi стану глибоких iнфляuiйних процесiв,

Прогноз НБУ щодо iнфлячiт на 2019 piK _ 6,ЗУо i 5О/о на кiнець 2020 року,

зважаючи на те, щЬ згiдно з мсЬо 29 проведення перерахунку фiнансовот звiтностi е питанням

судження Фонд приймас рiшення щодо не проведення перерахунку показникiв фiнансовот звiтностi за

20l9 piK.

7.3. Ступiнь повернення дебiторськот заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Фонд здiйснюе свою дiяльнiсть в yrouu* загальнот кризи вiтчизняного економiчного середовища,

яка характеризуеться обмеженiстю 
""уiрiшнього 

iнвестицiйного потенцiалу, низькою привабливiстю

ceKTopiB економiки для iHBecTopiB, зниженням конкурентоспроможностi нацiональноТ економiки, низьким

piBHеM лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно u""o*"Nl piBHeM iнфляцii, на яку впливае зниження темпiв

економiчного розвитку у свiтовiй економiцi та, бiльшою мiрою, суспiльно-полiтичнi подiТ в KpaTHi,

керiвництво ". ""*lоuub 
iaпу"urпя ймовiрностi того, що активи не зможуть бути реалiзованi за iiньою

балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Фонду,

7.4. Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони
!,о пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами нtшежать: 

.

пiдприсмсТва, 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;

цI
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члени провiдного управлiнського персоналу Фонду;

близькi родичi особи, зазначеноТ вище;

компанii, що контроЛюютЬ Фонд, або здiйснЮють суттсВиЙ вплив, або мають суттсвий вiдсоток

голосiВ у Фонлi' 
' працiвникiв Фонду або буль-якого iншого

програми виплат по закiнченнl трудовоl дlяльностl

суб'скта господарюВання, який с пов'язаною стороною Фонду,

Згiдно з МСБО 24 зв'я:зана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з суб'ектом

господарюванl]я, tцо скJIадас свою фiнансову звiтнiсть:

фi."ч"u особа або близький родич такот особи с зв'язаною стороною iз суб'ектом господарювання,

Lцо звiтуе, якщо така особа:

кон].рол}о€ суб'скт господарювання, що звiтуе, або здiйснюс спiльний контроль над ним,

мае суттсвИй вплив на суб'скт господарюВання, що звiтус; 
л-,Ё.|п-по гл.плпяпr або

е членом провlдного управлlнського персоналу суб'екта господарювання, що звlтус,

материнського пiдприсмства суб'екта господарювання, що звiryе;

суб'скт .о"пЬдuроuання е зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiryе, якщо викону€ться

будь-яка з таких умов: 
'сrт гпсгI^пяпк)Rанн, Iами однiеТ групи (а uе

суб'ект господарювання та су,б'ект господарюванy, що звlтус, " ","1,1:1""iт::л;:#;":
означае, що кожн9 материнське пlдприемство, дочiрнс пiдприсмство або дочiрне пiдприемство пlд

спiльним контролем с зв'язанi одне з одним);

один суб'ект господарювання . u"о,-,iйо"uним пiдприемством або спiльним пiдприемством iншого

суб'скта господарювання (або асоцiйованого пiдприсмства чи спiльного пiдприемства члена групи, до якоТ

нчIлежить iнший суб'ект господарюВання} 
л_:-, ,,,,..., _i-_л,, гьоi сторони;

обидва суб'екти господарювання е спiльними пiдприемствами однlсl тре]

один суб'ект господарювання е спiльним пiдприсмством третього суб'екта господарювання, а

iнший суб'скт господарювu"п" u асоцiйованим пiдприсмством цього третього суб'скта господарювання;

суб'ект господарювання с програмою виплат по закiнченнi труловоТ дiяльностi працiвникiв або

суб'скта господарюВu"п", *о звiтус, або буль-якого суб'екта господарювання, який с зв'язаним iз

суб'ектом господарювання, що звiтус. Якщо суб'скт господарювання, що звiтуе, сам е такою програмою

випла,г, то працедавцi-спонсори також с зв'язаними iз суб'ектом господарювання, що звiтуе;

суб'скт господарювання перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи, визначенот в

пунктi а);
особа, визначена в

провiдного управлiнського
господарювання).

Операuiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'сктом

господарювання. що звiтус, та зв'язаною стороною, незzlлежно вiд того, чи призначасться цiна,

Близькi родичi фiзичноТ особИ - 
"n"r" родиниJ якi, за очiкУванням, можутЬ впливати на таку особу

або перебувur" пiд ii впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'сктом господарювання та охоплюють:
' 
дiiей, чоловiка/дружинучи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ осо_би;

дiтей чолоВiпа/дружинй чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

утриманцiв такоi фiзичнот особи або чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такот фiзичнот особи,

7.4.1. Iнформацiя про учасникiв та Голову наглядовоi ради Фонду

пунктi а) i), мае значний вплив на суб'ект господарювання або с членом

пф.оп-у .уб'.пru господарювання (або материнського пiдприсмства суб'скта

Належнiсть фiзичноi особи -

учасника до суб'сктiв.
визначених статтею

3 Закону Украiни <Про

запобiгання корупчii>,
та./або частка державноi чи

комунальноi власностi у

| юриличнiй особi - учаснику

p),rla N!,

з/п
Повне найменуванняI
юриличноi особи - 

]ччасника чи
прЙr"r., iм'я, по
батьковi фiзичноi
особи - учасникц..

| голови наглядовоl

l ради
I nopnopur""no.o
l iнвестицiйного
| фондУ

Код за еДРПОУ 
l

юридичноl осоои, l

учасника або 
l

ресстрачiйний номер
облiковоi картки

платника податкiв

фiзичноi особи -

учасника" голови
наглядовоi ради

корпоративного фонлу

Мiсцезнаходження
юридичноi особи чи

паспортнi ланi фiзичноi
особи, щодо якоi

подасться iнформачiя

Частка в

статутному
капiталi

корпоративного

фонлу, Уо**

l 2 3 :I 5 6
,7

А Учасники - фiзичнi
особи

l Проливус 22981|з250 Паспор,г АВ Ла 4З82l8.
ви.цаний Ленiнським РВ

l00 lle на.,lежить
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Володимир
степанович

УМВС УкраIни у
Вiнницькiй областi, 3 1

липня 2002 року

Б Учасники -

tоридичнi особи

t] Голова наглядовоi

ради

l Яворська Алiна
Борисiвна

324840tt906 Паспорт СМ Ng 734336,
ви;lаний Замостянським

РВ УМВС Украiни у
вiнницькiй областi,

l5.08.2005p

0
не належить

Усього:
l00

- дл, фi*"них осiб. якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття p",_,|illT"::_,:,"_Y,p,

облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вlдмlтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта,

** Розрахунок вiдсотка здiйсню€ться вiдносно акчiй корпоративного фонду, що перебувають в обiгу,

7.4.2. Illформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учаспикiв, якi володiють часткою, що

становить не менше 20 7о СТаТутного капiталу Фонду

- дr*|"."*их осiб, якi черсз cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя реССТРаuiЙНОГО НОМеРа *]11"_:"l.:1o*"

tlла.гникir податкiв. повiломи.lIи про че вiдповiдний контро.,tюючий орган та мають вiдмiтку в паспортi, зазначаються серiя (за

наявtлостi) та _ номер паспорта,

**Т-торговttiцiннимипаIlерами,К-компанiiзуправлiнняактивами,!,-IJентральнийлепозитарiй,дУ-депозитарнiустанови,
З-зберiгачiакr.ивiВiнститутiВспiльногОiн"есrуваrня,О-органiзатОр".орii"пi,Н-оцiнюмчiмайнцА-аудитори(аулиторськi
фiрми), l - iнше .о.подuр""*. товариство (якцо частка особи чи .pyn" по,;о,uних з нею осiб у ньому не менше 20 Yi,),

7.4.3. Iнформацiя про пов'язаних юридичних осiб, у яких беруть участь учасники - юридичнi особп,

якi володiють часткою, що становить не менше 20 Уо СТаТутного капiталу Фонду

5с

N,,

з/п
Прiзвище, iм'я,

по батьковi

фiзичноТ особи ,

учасника
корпоративного

фонду, членiв if
ciM'i та iнших

пов'язаних осiб

Ресстрачiйний
номер облiковоi
картки платника
податкiв фiзичноl
особи - учасника
корпоративного
t!онлу, членiв ri

l ciM'i та iнших
l пов'язаних осiб+

Символ
юриличноi

особи, щодо
якоТ icHye

пов'язанiсть* *

Код за
сдргlоу

юридичноi
особи, щодо

якоi icHyc
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

мiсшезнаходження
юридичноi особи,
цодо якоi icHyt:

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

пов'язаноi
особи. 7о

l 2 3 "l 5 6
,7 8

43022з7з AKuioHepHe товариство
кЗакритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

<нЕрА>>

03045 м. КиТв.

провулок BiTo-
Литовський, l0

100%

l
Проливус

Володимир
степанович

22987lз250 l

1
Проливус
Вiкгорiя

Борисiвна
(лружина)

3 l 0l 40778 l l 43()22з,7з Акцiонерне товариство
<Закритий

недиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестиrriйний фонл

(нЕРА))

03045 м. КиТв,

провулок BiTo-
Литовський,10

29



J\fu

з/п
Повне найменування,

кол за С.ЩРПОУ
учасника

корпоративного
iнвестицiйного фонду

Символ юридичноТ
особи, щодо якот

icHye t,tов'язанiсть*

Код за СДРПОУ
юридичноi особи.

tuo.1to якоi icHy,c
пов'язанiсть

Повне
найменування

кlридичноi особи.
щодо якоI icнyc

пов'язанiсть

мiсцезнаходжен ня
юридичнот особи.
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi, 7о

I 2 _l 4 5 6 7

*Г--р-"Цi цiн1-1имИпаперами,К-компанiТзуправлiннЯактивами,Щ-I_{ентралЬнийдепозитарiй,ДУ-депозитарнi
установи,з-зберiгачiактивiвiнститутiвспiльногоiнвестування,о-органiзаториторгiвлi,н-оцiнювачiмайна,д-
ауди-гори (аулиторськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб
у ньому не менше 20 %).

7.4.4. Iнформаrцiя про осiб, якi во.цодiють не менше 20 "h статутного капiталу юридичних осiб -
учасникiв, якi володiIоть часткоЮl Що становить не меIlше 20 "/о СТаТутного капiталу Фонду

- Дд, фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестраuiйного номера
облiковоI карткИ платника податкiв, повiдомилИ про це вiдповiдниЙ контролююЧий орган та мають вiлмiтку в
паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

*Т-торговЦiцiннимИпаперами,К-компанiТзуправлiннЯактивами,Щ-I_{ентралЬнийдепозитарiй,ДУ-депозитарнi

vстанови,з-зберiгачiактивiвiнститутiвспiльногоiнвестування,о-органiзаториторгiвлi,н-ошiнювачiмайна,А-
ауди,гори (аулиторськi фiрми), l - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб
у ньому не менше 20 %).

fl

N,
з/п

Повне найменування, код за
СДРПОУ юридичноi особи -

учасника корпоративного
iнвестицiйного фонлу

код за Сдрпоу
юридичноi особи або

реестраuiйний номер
облiковоi картки платника
податкiв фiзичноi особи,

щодо якоi icHyc
пов'язанiсть*

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi
особи, щодо якоi
icHyc пов'язанiсть

М iсцезнаходження
оридичноi особи абс

паспортнi данi
фiзичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в статутному
капiталi учасника
корпоративного

фонлу, %

I 2 3 1 5 6

7.4.5. Iнформацiя про юридичних осiб, у яких Фонд бере участь

Jф
зlп

Кол за еЩРПОУ
корпоративного

фонду

Символ юридичноi
особи, щодо якот

icHye пов'язанiсть*

Кол за €ЩРПОУ
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне
найменування

юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезна,ходження
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в
стат},гному

капiталi
юридичноi особи,

уо

I ) з 4 5 6 7
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7.-1.6. Illфоllrllrlliя lrpO пtlв'я,заltltх tlсiб гo",tовIl та .rлеlliв lrаглядовоТ радlr <Dонлу

Nq
з/п

Прiзвище, iм'я, по
батьковi голови та
членiв наглядовоi

)ади корпоративного
iнвестицiйного

:llонлу та членiв його
(ix) сiм'i

Ресстрачiйний
нtlпtер об.ltiковоТ
кар,гки плат}Iика

податкiв або серiя
та HoNlep паспорта

фiзичноi особи
(лля фiзичних осiб.

якi через cBoi

релiгiйнi
переконання

вiдмовляються вiд
прийняття

реестрачiйного
номера облiковоi
картки платника

полаткiв та
повiдомили про це
вiдповiдний орган

державноi
податковоТ служби
i мають вiлмiтку у

паспортi)

Символ
lоридично

Т особи,
щодо якоi

icHyc
пов'язанiс

ть*

Код за
сдрпоу

tориличноi
особи, щодо

якоТ icHye
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичнот особи.
щодо якоi iclIyC

rtов'язанiсть

М iсцезнаходжсння
юридичноТ особи,

rrlодо якоi icltvc
tlов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi

llов'язаIrоi
особи,Yо

l 2 з 1 ) 6 7 lJ

l голова Наглядовот
Ради

Яворська Алiна
Борисiвна

3248408906
l

4з022з,7з
Акцiонерне

товариство кЗакритий
недиверсиrР iковани й

венчурний
корпоративний

iнвестицiйний фонд
кНЕРА>

03045 м. КиТв.
провулок BiTo-
Литовський, l0

Прямi роличi
Яворськоi А.Б.
пов'язаностi не

иають

2 ]лен Наглядовоi

'ади

Цанiслян Ольга
3олодимирiвна

з l2341768l l tз 0223 73 Дкцiонерне
товариство <Закритий

неливерсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестичiйний фонл

<нЕрА>>

03045 м. Киiв,
провулок BiTo-
Литовський,10

0.00

Прямi роличi
Цанiелян О,В.
пов'язаностi не

и€lють

J {лен НаглядовоТ

'ади

(озловський олексiй
иихайлович

2,7,78з040з7 l 1] 022з 7] Акчiонерне
товариство <закритий

недиверсифiкований
венчурний

корпоративний
iнвестишiйний фонл

НЕРАл

03045 м. КиТв,
провулок BiTo-
Литовський, l0

0.00

[lрямi роличi
Козловського о.М.

пtlв'язаностi не
мак),гь

*Т-торговuiцiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,!,-I{ентральнийдепозитарiй,ДУ-депозитарнiустанови,

5z
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З-зборiгачiактивiвiнститlтiвспiльногоiнвестування,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аудитори(аулиторськi
('iрми), I - iнше госполарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %)

ОпераuiТ з пов'язаними особами, що виходять за MerKi нормальноТ дiяльностi, за звiтний перiод не
здiЙснюваJlись.

7.5. Щiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Фонду визнас, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих активiв

у нестабiльному ринковому середовищi може суттсво змiнитись унаслiдок впливу суб'ск,гивних
чинникiв та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно
передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитниЙ ризик, ринковиЙ ризик та ризик
лiквiдностi. Ринковий ризик включа€ валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.
Управлiння ризиками керiвництвом Фонду здiйснюеться на ocHoBi розумiння причин виIlикнення

ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування
iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Основними цiлями Фонду при управлiннi ризиками е:

забезпечення реалiзацiТ стратегiТ розвитку та ефективного функцiонування Фонду, у тому числi
стосовно ризикiв, якi бере на себе Фонду своТй дiяльностi;

забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Фонду вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм
нормативним документам Фонду.

Управлiння ризиками с неперервним процесом, задопомогою якого Фонд:
виявляс (iдентифiкус) ризики,
проводить очiнку [х величини,
контролlо€ ризиковi позицiТ Фонду,
здiйснюс монiторинг рiвня ризику Фонду.
основними категорiями ризику, шlо пов'язанi з професiйною дiяльнiстю Фонду, с насryпнi:
кредитний ризик:
ризик капiталу;

ринковий ризик;
ризик лiквiдностi;
ризик процентних ставок.

7.5.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе

виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншоТ сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в

банках, облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Фонду с оцiнка

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша
доступна iнформачiя (публiчна iнформаuiя, що розкриваеться банками щодо звiтностi тощо) щодО ТХ

спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Фонд використовус наступнi методи управлiння
кредитними ризиками:

лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв За

Нацiональною рейтинговою шкалою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
Станом на 31 грулнi 2019 року у Фонду вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi,

або знецiнилися, кредити, як одержанi так i наданi, i, вiдповiдно, будь-якi застави та iншi фОРМИ
забезпечення. Тому резерв пiд збитки не нараховувся.

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 охоплюе тРи
типи ризику: iншrий цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникаС у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовJIених коливаннями цiн на акцii, вiдсоткових стаВок Та ВаЛЮТНИХ

KypciB. Фонд наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ та iНШi

ф iHaHcoBi i нструменти.
Iнutuй ttiновuйрuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
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фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим}ться 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,

tцо впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцii на ринку.
основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення

цiнового ризику Фонду буде використовувати диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на

вкладення в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Вацюплнuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicтb або майбутнi грошовi потоки Bill

ф iнансового iHcTpyMeHTy коливатимутьс я внасл iдок змi н 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 валюr,i та в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах сшА,
Вidсопlковuй рч:зuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнанБво.о iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво

бо"лу усвiдомлюе. що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фонду,

так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

7.5.J. Управлiння ризиком капiта;rу
управлiнн" р"ъrr.о, капiталу - метою Фонду у питаннях управлiння капiталом с захист

.дurпоari Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi для того, щоб забезпечити

прибутки учасникам та вигоди зацiкавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог

украIнського законодавства та регулятивних вимог нкцпФр, загальнодержавного регулятивного
органу в сферi цiнних паперiв та фондового ринку.

КерiвництВо ФондУ розглядаС управлiннЯ капiталоМ як системУ принципiв та методiв розробки i

реалiзачif управлiнсьп"* iitlr"rro, пов'язаних з оптим€U]ьним формуванням капiталу з рiзноманiтних

д*aр"п, u iu*b* 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 персонaIлом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку гlостановку

цiлей i завдань управлiння nunir-or, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному перiодi:

удосконалення методики визначення й аналiзу використання ycix видiв капiталу; розроблення загальнот

стратегiТ управлiння капiталом.

УправлiнсЬкий персоНал здiйснЮс огляД структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду,

llри чьомУ проволиться аналiз BapTocTi капiталу, його структура та можливi ризики, На ocHoBi отриманих

висновкiв Фонд здiйснюе регулювання капiталу шляхом зчшучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати-дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Фонд може здiйснювати

i..упо"uп"я капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiта,rом може

коригувати., . урu*у"Ьнням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку,

УправлiннЯ капiталом ФондУ спрямовано на досягнення наступних цiлей:

зберегти спроможнiсть ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i нада-пi забезпечувало

дохiд для учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

забезпечити н€uIежний прибуток учасникам товариства завдяки

Фонду, що вiдповiдають рiвню ризик)r;
дотримання u""o. до капiталУ, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностi Фонду

функчiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства,

Фонд вважа€, що загzшьна сума капiталу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвнюе cyMi капiта"пу,

вiдображеного в ба-пансi.

склад власного капiталу на дату фiнансовот звiтностi

Заресстрований капiтал (оплачений капiтал) 137 000 тис. грн.

Непокритий збиток (465) тис, грн,

ВiдповiднО до Положення щодО пруленuiйНих нормативiв професiйноТ дiяльностi на фондовому

ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКL{ПФР Na 1597 вiд

Ь r . r d.zo r 5р. (з врахУванняМ змiн)-Фонд розрахову€ TaKi показники: 1) розмiр власних коштiв; 2) норматив

достатностi власних коштiв; З) коефiцiснт покриття операцiйного ризику; 4) коефiцiснт фiнансовоТ

стiйкостi.
ФонД повинеН виконувати певнi вимоги до капiталу, якi висуваються до нього зовнlшнtми

органiзацiями. Згiдно з укратнським законодавством чистi активи акцiонерного товариства не

пьвиннi бути менше за суму його заресстрованого статутного капiталу. Станом на 31 грулня 2019

Фонд виконував цi вимоги до капiталу.
вiдповiдно до укратнського законодавства розмiр активiв iнвестицiйного фонду повинен

33

встановленню цlн на послуги

4 985 тис. грн.:
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вiдповiдати мiнiмальному обсягу ак,гивiв iнституту спiльного iнвестування.
Станом на 3l грулня 2019 poKv Фонд вiдповiдас цим вимогам.

7.5.4. Ризик лiквiдtlостi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме трулнощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз

фiнансовими зобов'язаннями, ш{о погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого
фiнансового активу,

Основними цiлями управлiння ризиком лiквiдностi € упередження дефiциту лiквiлних коштiв для
виконання грошових зобов'язань у повному обсязi та в установленi строки, здiйснення невiдкладних
заходiв щодо мiнiмiзацiТ негативних наслiдкiв прояву ризику лiквiдностi,

Фонд здiйснюс контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Фонд аналiзус
термiни платехсiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiст}о та iншими фiнансовими активами, а також
прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi.

Iнформачiя шtодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду у розрiзi
cTpoKiB погашення:.

7.5.5. Ризик процентнпх ставок
Ризик процентних ставок - це ризик збиткiв, який виникас в результатi несприятливих Змiн

процентних ставок (кривих доходностi) фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi придбаються в активи.
Фонд не облiковус активи, розмiщених у боргових фiнансових iHcTpyMeHTax з вiдсотковОЮ

ставкою.

7.б. Подii пiсля дати Балансу
Керiвництво Фонду вважа€ що не ic

необхiдно розкривати в даних Примir,ках.

Голова Наглядовоi ради

звiтноТ дати 31 грулня 2019 року, якi

Явtrlrська ,\.Б.

Тuс
З 28 травня 20 l 9 року
по 3l гудня 2019 року

До l мiсяшя вiдlдо3мiсяцiв Вiд З мiсяцiв ло l року Всього

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть

16 76

l}cbtlI,o
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