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1. Iнформацiя про АТ (ФАРМ IHBECT).
AKI{IOHEPHE ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТ'ИЦlЙНиЙ ФОНД кФАРМ IHBECT) (надалi - Фонд) (iдентифiкацiйний
код tоридичноТ особи 4ЗЗ64068) зареестроване 22 листопада 20l9 року (номер запису: 1 07l l02 0000
045158) вiдповiдно до Ltинного законодавства УкраТни.

Мiсцезнаходдеtlня: 04070, MicTo КиТв, Подiльський район, вулиця Боричiв TiK, будинок 35А,
Основний вид дiялыlостi Товариства за КВЕ.Щ 64.З0 - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi

суб'екти.
Вищишл органом Фонду е Зага.пьнi Збори учасникiв.
Станом на 3 lгрулня2019 року учасниками Фонду с фiзична особа Лисицький Андрiй Георгiйович

(РНОКПП 24524089l0), що володiс 50 % вiд загzulьноТ кiлькостi голосуючих акцiй Фонду та фiзична
особа Михайличенко Оксана АнатолiТвна (РНОКПП 269281210'l|, що володiе 50 % вiд загальноТ

кiлы<остi голосуючих акцiй Фонду.
У Фонду нема€ вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй.
Загальний розмiр статутFIого капiтаlу Фонду на звi,гну дату становить 5 400 000 (п'ять мiльйонiв

чотириста тисяч) гривень 00 копiйок. Стаryтний капiта-гt Фонду подiлений на 5 400 (п'ятдесят п'ять
тисяч чотириста) штук простих iменних акцiй номiнzlпьною вартiстю l000 (олна тисяча) гривень 00
копiйок кожна. АкцiТ випущенi в бездокументарнiй формi.

Фонд внесений до Сдиного державного реестру iнститутiв спiльного iнвесryвання вiдповiдно до
Свiдоцтва НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку NЬ00825 вiд 20 грудня 2019р.,

ресстрацiйьlий код за еЩРIСI lЗЗ00825.
Вiдповiлно до Закону УкраТни кПро iнститути спiльного iнвестування)), Рiшення НацiональноТ

KoMiciT з цiнних гlаперiв та фондового ринку Jt l4l4 вiд 06.08.20lЗ року <Про затвердження
Положення про особливостi здiйснення дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB>
активами Фонду вiд iMeHi, в iHTepecax та за рахунок останнього на пiдставi ,Щоговору N9 26ll1-20l9 вiд
26 листопада 2019р. про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонлу управляс
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАt{lЯ З УПРАВЛlННЯ АКТИВАМИ
(ПРо КдПIТдЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), iдентифiкачiйний код за С.ЦРПоУ: з7641656, (налалi -
КУД), Лiцензiя на здiйснення професiйноi дiя:lьностi на фонловому ринку - дiяльнiсть з управлiння
активами iнституцiйних iHBecTopiB (лiяльнiсть з управлiння активами), видана Нацiональною комiСiеЮ З

цiнних паперiв та фонлового ринку на пiдставi Рiшення NЪ740 вiд 12 липня 20lб року, строком дiТ: 19

серпня 20lб р. - необмея<ений.

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

Фiнансова звiтнiсть Фонду а е фirrансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Фонду для задоволення iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду с 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 офiцiйно оприлюдненi на веб-саЙтi
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.

Згiдно чинного законодавства Фонд скJIадас звiтнiсть за МСФЗ.
[Iiдготовлена ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без буль-яКих застережень вiдповiдае BciM

вимогаМ чинниХ мсФЗ з врахуваНням змiн, внесених рмсБО станом на 01 сiчня 2019 року,
дотримання яких забезгIечус лостовiрне подання iнформаuiт в фiнансовiй звiтностi, а саме,

лореч ноТ, достовi рноТ, з icTaBHoT та зрозум iлоТ i нформаuiТ.

Прlа формуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзачii 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 складена в ycix суттсвих умовах вiдповiдно до вимог Нацiональrrого
ПоложеннЯ (станларту) бухгалтерського облiку 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,
затверлженому наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 0,7.02,201З року NЬ 7З, та вiдобраrкас
лостовiрно в ycix суттсвих аспектах фiнансовий стан Фонду станом на З1 грудня 2019 року, його
фiнансовi рез},льтати за 20l9 pik у вiдповiдltостi до Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтносr.i.

Фiнансова звiтнiстЬ ФондУ складена в цiломУ вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту
бухгzulтерського облiку 1 <Подання фiнансовоТ звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовусться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та
ДОПОВненнями), Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 7 кЗвiт про рух грошових коштiв>.
якиЙ виданиЙ Радою з Мirкнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 0l
сiчня l994 року (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Фонду е фiнансовою звiтнiстю заг€шьного призначення, яка сформована з метою
ДОСТОвiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Фонлу
для Задоволення iнформацiЙних потреб широкого кола користувачiв при приЙняттi ними економiчних
рiшень,

Концептуа-гlьною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за перiод, що закiнчився 3 l грудня 20 19 року, с
Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (МСБО) та Тлумачеrrня (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 01 сiчня 20l8 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб - сай,гi
М i н icTepcTBa фi HaHci в УкраТни.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае BciM
вимоl,ам чинtiих МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 3l грудня 2019 року,
дотримання яких забезlrечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiЙ звiтностi, а саме, доречноТ,
.lдостовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ iнформаuiТ.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонду керувалася також вимогами нацiональних законодавчих
та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та скJIадання фiнансовоТ
звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення.

Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiоншlьна валюта УкраТни -
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих значень.

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

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в ходi звичайноТ дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть не вкJ]ючас 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 фiнансовоТ звiгностi
Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Фонду, е перiод з 22 листопада 20l9

року по 3l грулня 2019 року.

2.5. Рiшення про затвердження фiнансовоТ звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонлу затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвництвом Фонду

25 лютого 2020 року. Hi учасники , Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ фiнансовоТ
звiтностi пiсля iJ затвердження до випуску.

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

кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>.
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) - вiдображаеться iнформацiя про фiнансове становище Фонду на

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

резуJ,Iьтати дiяльностi за звiтний перiод.
Звiт про рух грошових коштiв - вiдображасться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтного перiоду.
Звiт про власний кагliтал - вiдображасться iнформацiя про надходження i вибуття грошових коштiв

унаслiдок операцiйноТ, iнвестицiйноТта фiнансовоТдiяльностi протягом звiтного перiоду.
3
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Примiтки - розкрива€ться iнформацiТ про дiяльнiсть Фонду.
Основними елементами фiнансових звiтiв е TaKi:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;
доходи, витрати, прибутки i збитки,
рух грошових коштiв.

ФiHatrcoBi звiти правдиво вiдображують фiнансове станоtsишIе, фiнансовi результати дiяльностi та
потоки грошових коштiв Фонду.

Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Фонду е подання iнформацiТ у спосiб, який
забезпечуе якiснi характеристики фiнансових звiтiв.

Якiснi характеристики визначають ступiнь корисноТ iнформацiТ, наведеноТ у фiнансових звiтах.
Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоТ iнформацiТ:
зрозум iл icтb, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть.

!ля правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Фонду при складаннi

фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об'еднання статей, виходячи з ТхньоТ сутгевостi;
послiдовностi подання iнформачiI;
зiставностi iнформачii.

2.7. Застосування нових стандартiв i iнтерпретаuiй
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, оприлюднено

стандарт МСФЗ 1 6 <оренда>, який набув чинностi 01 сiчня 2019 року.
За рiшенням керiвництва Фонду МСФЗ 16 <Оренда) до дати набуття чинностi не застосовуетьСя.
Очiкуеться, що застосування МСФЗ lб кОренда> не буде мати суттсвий вплив на фiнансову звiтнiсть

Фонду, враховуючи, що Фонд не орендуе нежитлове примiщення на кiнець звiтного 2019 року.
Наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiТ до стандартiв були вигryщенi, але не вступили в

силу станом на 3l грулня 20l9 року:
Поправки до МСФЗ l0 та МСФЗ 28 кПролаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та Його

асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемством) - Рада з МСФЗ перенесла дату набуття
чинностi даних поправок на невизначений TepMiH;

МСФЗ 16 <Оренда> - набувае чинностi з 01 сiчня 2019 року;
МСФЗ 17 кЩоговори страхування) - набувас чинностi з 01 сiчня 2021 року;
Поправки до МСБО 40 кПереведення iнвестицiйноТ HepyxoMocTi з категорiТ в категорiю> - набувають

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

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

стандартiв матиме сутгевий вплив на ii фiнансову звiтнiсть.
З 1 сiчня 2018 року набув чинностi МСФЗ (IFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>.
Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо класифiкаuiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а ТакОж

облiку знецiнення та хеджування.
У частинi класифiкачiТ та оцiнки новий стандарт вимага€, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiВ, За

винятком пайових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу вихОдячи з

бiзнес-моделi, яка використовусться для управлiння фiнансовими активами та характеРиСТИК

фiнансовоГо активу, пов'язаниХ iз передбаЧенимИ договороМ грошовими потоками. Замiсть категорiй,

встановлених МСФЗ (IAS) 39, вволяться TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за

справедлиВою вартiстЮ через прибуток абО збиток, за справедЛивою варТiстю через iнший сукупний

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

0l сiчня 2018 року.
мсФЗ (IFRS) 15 визнас принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bclx договорlв з

покупцями, oKpiM тих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами та договорами
оренди та маютЬ регулюватися iншим дiючим стандартом мсФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>.

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

розмiрi вiдшкодування, правО на яке ФонД очiкуе отримати в обмiн на передачУ цих ToBapiB або

гlослуг.
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Фонд застосову€ наступнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiТ, випущенi KoMiTeToM з
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та KoMiTeToM з iн,герпретацiй Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ звiтностi (далi - кКМСФЗ>), якi вступили в дiю та вiдносяться до фiнансовоI звiтностi Фонду
лля рiчних перiодiв, що розпочинаються з l сiчня 2016 року, якi набувають чинностi як новий документ
KoMiTeTy з розlяснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi iлiмiтованi змiни ряду мiжнародних
стандартiв:

Поправки до МСБо l9 кВиплати працiвникам) дата випуску - листопад 2013 року застосовуються
до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 липня 20l4 року. Поправка, що роз'яснюе облiк BHecKiB в
плани, що зобов|язали працiвникiв або TpeTi сторони робиr,и внески дJIя покриття витрат на виплату
винагород.

Щорiчнi вдосконалення 20l0-2012 дата випуску - грудень 20l3 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаlоться з 0l .ilигlня 20l4 року.

LI[орiчнi вдоскончrлення 20l 1-20lЗ дата випуску - грудень 20lЗ року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 липня 20l4 року.

МСФЗ 14 <Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань) дата випуску - сiчень 20lr4 року
застосовуlоться до рiчних перiодiв, якi починаються з 0l сiчня 2017 року. Щей стандарт встановлюс
порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. !iя стандарту 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

регулюванням тарифiв.
Поправки до МСФЗ l1 <Спiльнадiяльнiсть>, Поправки до МСБО 16 <OcHoBHi засоби> iМСБО З8

KНeMaTepia_гlbHi активи>) дата випуску - травень 20 l4 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi
почlлнаються з 0l сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 KOcHoBtti засоби>
забороняеться застосування методу амортизацiТ на ocHoBi виручки у вiдношеннi об'ектiв основних
засобiв, так як метод вiдображае характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання
майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) З8 кНематерiальнi активи) - виручка не може бути
належною пiдставою для амортизацiТ нематерiального активу, KpiM двох випадкiв: коли нематерiа.гlьний

актив виражасться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд
використання нематерiального активу TicHo взасмопов'язанi.

В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнс зниження цiни продажу
продукту, одержуваного з допомогою активу, може вк€вувати на зменшення майбутнiх економiчних
вигод, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО lб <OcHoBHi засоби> i МСБО 4l кСiльське господарство) дата випуску - червень
20l4 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 20l8 року. Вiдтепер бiологiчнi
активи, якi вiдповiдають визначенню плодоtIосного рослини, мають вiдображатися в облiку як ocHoBHi

засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за BapTicTro придбання або за переоцiненою вартiстю.
Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiолу рослини, використовуванi при

влtробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоТ продукцiТ, ймовiрнiсть продiDку 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 пJIодоносних рослин.

Сiльськогосподарська продукчiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховуеться згiдно
МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiТ, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (IAS) 20
<Облiк дер)iавних субсилiй i розкриття iнформаuiТ про державну допомогу).

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

року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 20l8 року.
Поправки до МСФЗ 10 <ПодiТ пiсля звiтного перiодр iМСБО 28 кIнвестицiТ в асоцiйованi

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

з 01 сiчня 20l8 року.
Щорi ч Hi вдоскона,rIення 20 12-20 1 4:

МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти>
МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформачiТ>

МСБО 19 кВиплати працiвникам>
МСБО 34 кПромiжна фiнансова звiтнiсть) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до

рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.
Поправки до МСБО l <Подання фiнансовоТ звiтностi> МСФЗ 10 <Консолiдована фiнансова

звiтнiсть>' мсФз l2 крозкриття iнформачiI про частки участi в iнших суб'ектах господарювання> i
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мсБО 28 кIнвестицiТ в асоцiйоваlli пiдприемства) дата випуску - грудень2014 року застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 20l8 року.

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

Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за
СПРаВеДЛИВОЮ ВаРтiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнсr,рументи>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>. TaKi методи оцiнки вкJIючають
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за
характером iHcTpyMeHTy, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
СПРаВеДЛИВОТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань
виЗначаеться з використанням наявноТ iнформаuiТ про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

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

ОбЛiкОвi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'сктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
полiтики, якi за висновком РМСБо, дають змогу скJlасти 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 ik застосування е несуттевим.

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 15 кЩохiд вiд договорiв з клiснтами>.

Протягом звiтного перiоду Фонд дотримувався наступних принципiв дiяльностi, облiку та
сruIаДаНня фiнансовоТ звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та
вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, превалювання cyTHocTi над формою
та единого грошового вимiрника.

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Фонд обира€ та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ, iнших подiI

або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволя€ визначення категорiТ статей, для яких iншi
полiтики можуть бути доречними.

З 1 сiчня 20l8 року Фонд застосовус МСФЗ l5 к!охiд вiд договорiв з клiснтами>, Фонд отриму€
основниЙ дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам. Венчурний фонд мае право надавати
кошти у позику. Позики за рахунок коштiв венчурного фо"ду можуть надаватися тiльки юридичним
особам, за умови що не менш як l0 вiдсоткiв статутного капiталу вiдповiдноТ юридичноТ особи нrшежить
такому венчурному фоrду згiдно абзачу 2 пункту 5 статгi 48 закону кПро iнститути спiльногQ
!нвесlу_врццд22,

Керiвництвом Фонду було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> з l
сiчня 20l5 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 кФiнансовi iнструменти) мас нову редакцiю, яка серед iншого
передбачас змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи
к;rасифiкацiю фiнансових активiв, що використовуеться Фондом, розрzlхунок 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 iнформаuii у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО l <Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi> Звiт про сукупний дохiд

передбачас подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi
<функцii витрат) або ксобiвартостi реалiзацii>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до Тх

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

здiйснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривасться iнформацiя про ocHoBHi
кJIаси надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Фонду.

Пiдходи до розкри,ггя в фiнансовiй звiтностi iнформаrriТ про витрати, якi визначенi МСБО l
<Подання фiнансовоТ звiтностi>, гlередбачають необхiднiсть окремого розкриття статей доходiв i витрат
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та неприпустимiсть ix згортання, за виключенням випадкiв коли того вимагае або дозволяе МСФЗ.
Наприклад, дозволеним МСФЗ е згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiй,
зокрема операцiТ з купiвлi-продажу в.ullоти, операцiТ з визнання курсових рiзниць, операцiТ з реалiзацiТ
фiнансових iHcTpyMeHTiB, тоrцо. Згортання доходiв та витрат € можJIивим за умови, коли таке згортання
вiдображас cyTHicTb господарськоТ операцiТ. У цьому випадку суб'скт госполарювання розкривас на
tlет,го-основi прибутки або збитки вiд групи подiбних операцiй шляхом зменшення доходу на суму
пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiйсненнi TicT самоТ операцiТ. Вiдображення на нетто-
ocHoBi передбачае вкJIючення до звiтностi резу.llьтату групи подiбних операцiй, отриманого шJIяхом
вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутто-основа передбачас окреме представлення в звiтностi доходiв
та витрат за групами операцiй. Таким чином, операцii з визнання курсових рiзниць, операцiТ з купiвлi-
продажу вiulюти булуть представленi в фiнансовiй звiтностi на HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзачiТ
необоротних активiв, утримуваних для продiDку, реалiзацiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB булуть представленi
в фiнаliсовiй звiтностi на брутто-основi.

3.3.Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
3.3.1. Визнання l,a оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

Що фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд вiдtlосить лебiторську заборгованiсть за наданi послуги та
iншу лебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та ik еквiвапенти, позики, а також кредиторську
заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.

Фонд спочатку визнас позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на дату Тх

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

категорiю iHcTpyMeHTiB, якi оцiнtоються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку за перiод) здiйснюсться на дату укJIадення угоди, в результатi якоi пiдприемство
стае стороною за договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

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

тi:rьки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОпераuiТ З

придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою

розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на пОтОчНi (Зi

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

бiльше 12 мiсяцiв).
Фонд класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подzrльшому або за амортизованою

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

б) характерис,гик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результаry переоцiнки у
прибутку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Фонд визнае TaKi категорiТ фiнансових зобовlязань:

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 припиняеться в разi його виконання, скасування або закiнчення TepMiHy.
Bci доходИ i витрати, що вiдносЯться дО фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку

або збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iнших фiнансових
показниках, за виtlятком знецiнення дебiторськот заборгованостi, яка представлена в скJIадi iнших
оrrерачiйних витрат.

позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою

вартiстю з застосуванням методу ефективнот вiдсотковот ставки. .щисконryвання не використовусться,

коли ефекТ вiд дисконryвання е несутт€вим або першi три мiсяцi з дня виникнення дебiторськоТ

заборгованостi.
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OKpeMi дебiтори вважаються предметом знецiнення, коли вони е простроченими, або iснують
iншi об'ективнi свiдчення того, що певний агент збанкрутуе.

Фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у
прибу,тку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оr(iнюс Тх за
Тхньою справедливою вартiстю плюс операцiйr-ri витрати, якi безпосередньо нiшежить до придбання або
випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

ГIри припиненlri визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на даlу припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiею (включаючи буль-який новий отриманий актив MiHyc буль-яке нове взяте
зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Облiкова полiтика щодо полальшоТ оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкриваеться нижче у вiдповiдних
роздiлах обл iKoBoT пол iтики.

3.3.2. Грошовi кошти та ix еквiваJIенти
Грошовi кошти скJlадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахункаху банках.
Еквiваленти 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 еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж на три мiсяцi з дати прlлдбання.

Грошовi кошти та rx еквiваленти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Пода.льша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix

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

амортизованою собi вартiстю.
Первiсна та подzL.Iьша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться

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

випадку призначення FБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацiТ), цi активи можуть бути
класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ рiшення про лiквiдацiю
банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як активу
припиняеться i lх BapTicTb вiдображасться у складi збиткiв звiтного перiоду.

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

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

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

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

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

дисконту, KoTpi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi
мають в основному подiбнi умови i характеристика, вкJIючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, з€uIишок

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

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

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

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

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

грошовими потокаNIи, н€uIежними до сплати на користь Фонду за договором, i грошовими потоками, якi

Фонд очiку€ одержати на свою користь.
Станом на кожну звiт,ну дату Фонд оrliнюе, чи зазнав кредитний ризик за фiнанСОВИМ

iHcT,pyMeHToM значного зростання з моменry первiсного визнання. При виконання такоi оцiнки Фонд
замiсть змitlи суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолту
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(невиконаНня зобов'яЗання) проТягом очiкуваного строку лiТ фiнансового iHcTpyMeHTa, ,Щля виконання

такоТ оцiнки Фонд порiвнюе ризик "u.rurй лефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату

з ризикоМ настання лЁфолтУ за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховуе

при цьомУ обГруt,товапо пеоб*iдну та пiдтверджувану iнформацiю, що € доступною без надмiрних

*"rpu' uбо.у"й, i вказуе на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання,

Фонд може зробитИ припущенНя прО те, щО кредитний ризик не зазнав значного зростання з

моментУ первiсногО u"anun"", 
"пщо 

булО з'ясовано, що фiнансОвий iHcTpYMeHT мае низький piBeHb

кредитного ризику станом tla звiтну дату.
У 

""пuд*у фiнансового активу, що с кредитно-знецiненим станом на звiтнУ Лату, zLпе не €

придбаниМ або створеним крелиТно-знецiнеНим фiнансовим активом, Фонд оцiнюе очiкуванi кредитнi

.б"rп" як рiзницю 
'мiж 

валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних

майбутнiХ грошовиХ потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною с-тавкою вiдсотка за фiнансовим

активом. Будь-яке кориryвання визнасться в прибуiку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення

корисностi.
Фонд визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьОх до дванаДцяти мlсяцlв з датИ

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

фi"u""оu"* 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 (iнвестицiйний piBeHb рейтингу uaAAA,

uаДД, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний>, що присвоюсться рейтинговими

агентстваМи, якi BHeceHi до Щержавного реестру уповновzDкених рейтингових агентств НКЦПФР) на

дату розмiщення коштiв резерв збиrпiв розраховуеться в з€шежностi вiд строку та умов розмiщення (при

розмiщеннi вiд l до З-х мiсяцiв - po."ip.Orrny скJIада€ 0%, вiд 3-х мiсяцiв до l року - 1Ой вiд суми

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

при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним реитинго

рейтингУ, щО присвоюетьсЯ рейтинговимИ агентствами, якi BHeceHi до ,Щержавного ресстру

уповноважениХ рейтинговИх агентстВ нкцпФр) на датУ розмiщення коштiв резерв збитку

розраховусться у розмiрi вiд'7% до 20О/о вiд суми вкJIаду в зzшежностi в розмiру ризикiв,

3.3.4. Фiнансовi активи, що
сукупному прибутку

оttillюlоться за спрirведJIIlвоtо варr,iстю з персошiнкоl() в illlrlorty

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

о/Iночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
- фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, мета якот досягасться як шляхом одержання

доiовiрних rро-оu"* пЪrо*i", так i шляхом продzDку фiнансових активiв;

-' договiрнi у"о"" фiнансового активУ."п"руоrо у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е с)ло виплатами

основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноi суми,

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

iнструменти власного капiталу, якi в-iншому випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через

прибутоК або збитоК, безвiдк.liИчне рiшенН" npo uiдобрalкеннЯ под€rльшиХ змiн справедливоТ BapTocTi в

ittшому сукупному доходi.
Фонд на власний розсуД приймас безвiдкличне рiшення про вiлображення в lншому сукупному

доходi змiн у справедливiи 
"uprocri 

iнвестицiт в iнструмен,г власного капiта"лу, що не утримуеться для

торгiвлi. Таке рiшеНня приймасться на piBHi кожНоiо iHcTpyMeHTa. ВiдПовiднi суми, вiдображенi в

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

передати *у"уп"rr"пий прибуток або збиток у власному капiталi, Щивiденди на Taki iнвестицii

визнаються в прибуткУ або збиткУ KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування

частини собiвартостi iнвестицiй.

з.з.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнкИ у прибуткУ або збиткУ 
rtок)ться за спDаведJ 

.дображенням 
результату[о фiпансоuих активiв, що оцiнюються за справедливою вартlстю, з Bl

n"p"oui"*" у прrбутку або збитку, вiлносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств,
' 

ПiслЪ n"p"i.no.o визнання Фонд оцiнюс ii за справедливою вартiстю,

а)Вибiр методу оцiнtовання фiнансового iHcTpyMeнry у виглядi корпоративних прав буде

з€шежаги: 
tlrл Dппr,D\/ iнрротппя льнiстю об'екта iнвестування;б)Вiд с,гупеню впливч iHBecTopa на господарську дlя

э



Вiд класифiкацiТ самоТ iнвеотицii - поточна (лля продажу) чи довгострокова (утримуеться для
отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

!Олю iHBecTopa в статутномч капiталi можна охарактеризувати як несуттеву, якщо iHBecTop
володiс менше 200% статутного капiталу об'екту iнвестування - п. б МСБО 28.

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

У piK придбання паi7частки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.
У настУпноМУ календарному роцi, домоменту розкриття таким господарським товариством

рiчноi фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi паi7частки були придбанi, TaKi паi7частки оцiнюються за
балансовою вартiстю.

Паj7частки господарських товариств, що за результатом сво€Т фiнаноово-господарськоТ
дiяльностi за попереднiй фiнансовий piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.

Паj7частки господарських товариств, що за результатами свосТ господарськоТ дiяльностi за
попереднi два та бiльше poKiB посrтiль с збитковими, оцiнюються шляхом застосування понижувzulьних
коефiчiентiв (далi - ПК) дп ба.гlансовоТ вар,гостi таких паТв/часток господарських товариств, яка cкJlaJlacb
на дату, що передуе датi першого застосування понижув€lJIьних коефiцiснтiв, а саме:

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

якшlо господарське товариство с збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК становить
0,50;

якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК становить
0,25,

У разi вiдновлення прибутковоТ дiяльностi такого господарського товариства балансова BapTicTb
його паТв/часток збiльшусться на суму останньоТ уцiнки, а саме:

за пiдсумками першого року прибутковоi дiяльностi вiдновлюсться сума
застосовувrulася в останньому роцi збитковоТ дiяльностi;

за пiдсумками другого року прибутковоТ дiяльностi вiдновлюеться сума

уцiнки, що

уuiнки, tцо
застосовувzLлась у попередньому роцi збитковоТ дiяльностi, i т.д.

Механiзм застосування ПК до балансовоТ BapTocTi паТв/часток застосовуеться з моменту

розкриття iнформачiТ щодо збитковоТдiяльностi господарського товариства за попереднiй piK.

Якщо, участь у стаryтному капiталi становить бiльше 20Yо та дана iнвестицiя е довгостроковою.
то вона оцiнюеться по методу участi в капiталi згiдно п. l l МСБО 28.

Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно визна€ться за

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

в прибутку або збитку об'екта iнвестування пiсля дати придбання, Частка iHBecTopa в прибутку або

збитку об'скта iнвестування визнасться в прибутку або збитку iHBecTopa. Виплати, отриманi вiд об'скта
iнвестування, зменшують балансову BapTicTb iнвестицiТ. Кориryвання балансовоТ BapTocTi можуть бути
необхiдними й при змiнi пропорчiйноТ частки iHBecTopa в об'ектi iнвесryвання, яка виникае вiд змiн в

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

Метод участi в капiталi * це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно з яким балансова
BapTicTb iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшусться на суму збiльшення або зменшення частки
iHBecTopa у власному капiталi об'скта iнвестування.

Фiнансовi iнвестицiТ, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу
вiдображаються за варr,iстю, що визначена з урахуванням змiни загальноТ величини власного капir,а-гlу

об'скта iнвестування, за винятком змiн капiталу, що € результатом операцiй мiж iHBecTopoM i об'ектом
iнвестування.

!ля вiлобрая(ення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використовуються

фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асо1_1iйованих пiдприемств, якi складенi на ту ж звiтну дату що i

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

iнвестованого пiдприемства здiйснюеться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi фiнансовi
iнвестицiТ вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою
вартiстю.

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

вiдображати свою частку таких прибуткiв тiльки пiсля того, як його частка прибуткiв буле лорiвнювати
частцi збиткiв, якi не були визнанi.
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iнвесryвання його учасниками був вилучений капiтал, то

"u "уr" 
змiн у капiiалi об'екта iнвестування, вiдповiдно llo

новоТ частки' 
"",^ o^"i-" r/ апясIJ,ll е результатом операrдiйу випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пlдприсмства

мiж iHBecTopoM i об'сктом iHBecTyBaHHb вiдповiдне коригування балансовоТ BapTocTi iнвестицiй не

проводиться.
lнвес.гор припиняе застосовувати метод участi в капiталi, починаючи з дати, коли BiH перестас суттсво

впливати на асоцiйоване пiдприемство, та облiковуе iнвестицiю згiлно мсФЗ 9, починаючи з цiсТ дати,

в разi втрати суттсвого впливу оцiнка будь_яких iнвестицiй 
_ч"_:::"о", 

що з€шишилися у

поп"rпоойу u.оцiйоruному пiдприемствi, здiйснюеться за справедливою вартlстю,

У своТх прибутках u" .б"rпu* iHBecTop визнас буль-яку рiзницю мiж:

справедливо,o uuрri'.rю будь-якоТ збереженоi iнвестйцiТ та Ьуль-якими надходженнями вiд вибуття

певноi частки участi в асоцiйованому пiдприсмствi;

балансовою вартiстю iнвестицiй на дату втрати суттсвого вIIливу,

КолиiнвестиЦiяПриПиняевiДповiДатиВиЗнаЧе}{НЮасоцiйованогопiдприсМстВаlПоЧиНас
облiковуватися згiдно мсФз 9, if справедлива BapTicTb на дату, коли вона припиняе бути асоuiйованим

пiдприсмством, вважаеться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi iT як фiнансового активу

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

У разi, якщо з капiталу об'скта
балансова BapTicTb iнвестицiТ коригуеться

вiдповiдно до МСФЗ 9,
Справедлива BapTicTb

органiзатораторгiвлi. -:-л_л-: _лл_:_-i плrr nлQr
якщо акцiт мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTt 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, nu 
"ооrУ 

Фонд заз"и"аИ iдiйснюе операцiю продажу активу, приймаетьоя за

основний ринок'або, au 
"iдaуrпо"тi 

основного ринку, за найсприятливiший ринок,

При оцiнцi справедливоТ BapTocTi 
'активiв 

застосовуються методи оцiнки BapTocTl,. якt

вiдповiдають обставинам та для яких с достатньо даних, щоб оцiнити сrrраведливу u1|l,"o,

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхlдних

ДаНИХ. в вiд справедливоТ, ФОНД
ЯкЩоспiДставиВВzDкаТи'ЩобалансовавартiстьсУТ.tеВоВlДрlЗняеТЬ"":'l.:]::"^::j'"::;-

визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки, Вiдхилення можуть бги зvу3_1ленt

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

здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фонлового ринку,

Одним iз методiв е застосування понижувzUIьних коефiцiснтiв (далi - ПК):

а) акчiт, обiг яких зупинено, протягом l2 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення

обiгу оцiнюються за останньою балансовою вартiстю,

б) акuiТ, обi. 
"*r* 

зупинено, бiльше нiж l2 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення

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

скЛ.шасянаДатУоцiнки,настУПНУЗаДаТоюоПрилюдненнярiшенняПрозУПиНеНня'асаМе:
ПК становить 0,5, якЩо з дати оприлюднення рlшення про зупинення пройшло вiд 12 до l5

мiсяцiв;
пк

мiсяцiв;
пк

становитЬ 0,25, якщО з датИ оприлюднення рiшенНя прО зупинення пройшло вiд l5 до l8

становить 0, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше нiж 18

мlсяцlв.
в) справедЛива BapTicTb акцiй, обiг якиХ зупинено, у томУ числi фнних паперlв eMlTeHTlB, як1

включенi до списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивноЬтi, визнача€тЬСЯ iЗ УРаХУВаННЯМ 1"1_"::_::i

cTpoKiB вiдновленНя обiгУ ,u*"* цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMlTeHTrB,

резУльтатiвtiДiяльностi,очiкУванНянаДхоДженнямайбУтнiхекономiчнихвигiД.
г) у разi "iд"оuп""пя 

обiгу u*чiи i* оцiнна BapTicTb збiльшусТЬСЯ ДО BaPTocTi, ЩО cкJlmlacb ДО

застосування ПК.
3.3.6. Дебiторська заборгованiсть

fiебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою контрактне право отримати

.poro.i *оrr" або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'скта господарювання,

.Щебiторська заборгова"i"r" "rr*ru.*"iy 
,rН ,,ро qiпчп,овий стан тодi i лише тодi, коли Фонд

стаС стороноЮ контрактниХ вlдношенЬ щодО llлогО 
]нструченту: 

Л_:r:I" оцiнка дебiторськоТ

заборгованостi здiйснюсться за справедливою BapTi!ly_:_ 
"*u 

дЬрi*нюе BapTocTi погашення, тобто cyMi

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцlнки,

3
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Пiсля первiсного визнання под€u]ьша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюсться за
амортизованою собiвартiстlо iз :}астосуванням методу ефективного вiдсотка. !исконтування не
використовуеться, коли ефект вiд дисконтування е llесуттевим або першi три мiсяцi з дня виникнення
лебiторськоТ заборгованостi.

Якщо е об'ективне свiдчен1-1я того, lцо вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова
BapTicTb активу зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосуванняIч1 рахунку резервiв,

Фонд регулярно проводить оцiнку дебiторськоТ заборгованостi та передплат вида}iих
постачальникам. Резерв на покритгя збиткiв вiд зменшення корисностi визttачаеться як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення
суми резерву на покритгя збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбуваеться на ocHoBi аналiзу дебiторiв т,а

вiлображас суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Фактори, якi
Фонл розг.lIядас при визначеннi того, чи е у нього об'ективнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення
корисностi, вкпючають iнформаuiю про тенденцiТ непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть,
пJlатоспроможнiсть боржника. Щля групи дебiторiв такими факторами е негативнi змiни у cTaHi платеrкiв
пози,]zLльникiв у групi, таких як збi,тrьшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi
умови у галузi або географiчному регiонi.

Сума збиткiв визнаеться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд
зменшення корисностi зменшуеться i це зменшення може бути об'сктивно пов'язаним з подiсю, яка
вiдбувасться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення
ttорисностi сторну€ться за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визна€ться у прибутку чи
збитку. У разi неможJtивостi повернення дебiторськоТ заборгованостi вона списуеться за рахунок
створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

!ебiторська заборгованiсть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справедливою
вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усува€
або значно зменшуе 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.
Подальша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки,
У разi змiн справедливоТ BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, TaKi змiни
визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
3.3.7. Зобов'язання

Кредиторська заборгованiсть визна€ться як зобов'язання тодi, коли Фонд стас стороною договору
та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання 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 мас безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше
мiсяцiв пiс,llя звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язання Фонду визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання
зобов'язань.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотки Фонд оцiнюе за сумою

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування € несуттсвим.
3.3.8. Згортання фiнансових активiв та зобовlязань

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мае юридичне право здiйснювати залiк
визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемоз€u]iк, або реалiзувати актив та виконати

зобов'язання одночасно.

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

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

Тх у прочесi свосТ дiяльностi, надання послуг або для здiйснення адмiнiстративних i соцiальнО-

культурних функцiй, очiкуваний строк корис}rого використання (експлуатацiТ) яких бiльше одного рОку
та BapTicTb яких бiльцlе шести тисяч гривень.

Первiсно Фонд оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подzlльшому ocHoBHi засоби оцiнюються
за Тх собiвартiстю MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення

корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на дату переоцiнки викJIючаеться з BilJIoBoT балансовоТ
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BapTocTi активу та чистоТ суми, перерахованоТ до переоцiненоТ суми активу. ,Щооцiнка, яка входить до
скJIаду власного капiталу, переноситься до нерозподiлеttого прибутку, коли припиня€ться визнання
вiдповiдного активу.

3.4.2. Подальшi витрати.
Фонд не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне

обслуговування, ремонт, технiчttе обслуговування об'екта. lJ,i витрати визнаються в прибутку чи збитку,
коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'скта основних засобiв визнаються тiльки TaKi поДа.льшi

витрати. якi задоволь}lяють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основнпх засобiв.
Дмортизацiя основних засоб i в Фондом нараховуеться прямолiнi йним методом.

Фонд застосову€ наступнi термiни корисного використання основних засобiв для розрахуFIку
aN4

K.,lltc tlcllolrll lIx зirсобiв CтpoK п.llаllовоi ко plrcrl оi eкcII.itl,llT:lltii ОЗ, ( ptlKi в)

Земля не амортизусться
земля та будiвлi вiд l5- 20 poKiB

машини та обладнання вiд 5-10 poKiB

транспортнl засоои вiл 5-10 poKiB

меблi та приладдя вiл 4- l0 poKiB

icHe обладнання вiд 4- 10 poKiB

Капiтальнi вкJ]адення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy Тх корисного

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

активУ 1рипиняюТь на однУ з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на даry, з якоТ актив класифiкують як

утримуваний для продажу, або на Д&туl з якот припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи.
нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням буль-якот накопиченот

амортизацiТ та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiа-ltьних

активiв здiйснюсться iз застосуванням прямолiнiйного методу .

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

амортизуютъся протягом TepMiHy чинностi цих прав.

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

очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовот BapTocTi. l'ake зменшення негайно

."a"uuroa' 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 оtliнки, застосованi для визначення суми

очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних

,u.obiu коригуетьсЯ в майбутнiх перiодах з метоЮ розподiлення переглянутоТ балансовоТ BapTocTi

необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання,

3.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Згiдно до положень пп. l41.6.1 п l41.6 ст. l46 Податкового кодексу УкраТни, звiльняю,гься вiд

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

фонлУ, оо.r" та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи вiл

здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaНi за активами

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

(вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платея(i, роялтi тощо),

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

вiдстроченого податку на прибуток не здiйснюеться. Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiонального

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

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

.Що iнвестИцiйноТ nepy*orbbri ФонД вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину

булiвлi, або Тх посднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з

ме1ою отримання ор"*д""* пiатея<iв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а
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не для: (а) викорИстаннЯ у виробнИцтвi чИ при постаЧаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для

адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнасться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, що

Фодн отримае майбУй 
"по"о*iчнi 

вигоди, якi пов'язанi з цiсю iнвестицiйною нерухомiстю, (б)

собiвартiсть iнвестицiйноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.
якщо булiвлi включають одну частину, яка утримусться з метою отримання орендноi плаги та

другУ частинУ для викоРистаннЯ у процесi дiяльгlостi Фонду або для адмiнiстративних цiлей, в

бухгалтерСькомУ облiкУ TaKi частиНи об'ектУ HepyxoмocTi оцittюються та вiдобр€Dкаються окремо, якIцо

вони можуть бути проданi окремо.

3.6.2. 11ервiсна,га послiдуюча оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi
пЪрвiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. ВитРаТИ На ОПеРаЦiЮ

включаютЬся до первiсноТ BapTocTi. СобiваРтiсть придбаноТ iнвесТицiйноТ HepyxoмocTi включас uiну tT

придбаннЯ та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi

витрати охоплюють, наприкJIад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,

пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю,
оцiнка пiсля виiнання здiйснюеться за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або

збитоК вiд змiнИ в справедЛивiй BapTocTi iнвестиЦiйноТ HepyxoMocTi визнаеться в прибутку або збитку,

Амортизацiя HaTaKi активи не нараховуеться,
справедлива BapTicTb iнвестицiйнот HepyxoMocTi зазвичай визначасться iз зrtлученням

незrU]ежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоТ BapTocTi зумовлюеться суттсвими для

облiку коливаннями цiн на ринку подiбнот HepyxoмocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного

булiвниuтва дорiвнюс BapTocTi завершеного об'скта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва,

якщо оцiнити "прu""Й""у 
BapribTb неможJIиво, Фонд обирас для ОЦiНКИ Об'еКТiВ iНВеСТИЦiЙНОТ

Hepyxo*ocTi моделЬ оцiнкИ за собiварТiстю вiдповiдно до мсБО lб та застосовус такий пiдхiд до BcicT

iнвестицiйНоТ HepyxoMocTi, прИ цьомУ розкриваюТься причиНи, з якиХ не використовусться справедлива

BapTicTb.

3.7. облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу

Фонд класИфiкуе непОточниЙ актиВ 
"* уrрrrу"аний для продФку, якщо його балансова BapTicTb

буле в основному 
"й-*одоuуватися. 

шляхом опaрuчii'продажу, а не поточного використання, Непоточнi

активи, утримуванl для продalку, оцlнюються i вiдобрчDкаються в бухгалтерському облiку за найменшою

з двох "Ъr"""п, 
балансовою абЪ справедливою "upri"ra 

з вирахуванням витрат на операцiТ, пов'язанi з

продд,кем. Дмортизацiя на TaKi активи не нараховусться. Збиток вiд зменшення корисностi при

nbpBicHo*y чи под€шьШому списаНнi активУ до справеДливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продаж

визна€ться у звiтi про фiнансовi результати.

3.8. Облiковi полiтики щодо орендш
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 r.a зобов'язання за сумами, що дьрiвнюють 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 залишок зобов'язань. Непередбаченi оренлнi

платеlкi 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

зzшишаються 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 визнас на.прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди,

Затрати, вкJ]ючаючи 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 прийнят-гя сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
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Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний. та на який
орендар домовився орендувати актив.

Визначення того, чи е угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсту
угоди на даry початку дiТ договору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи зiulежить
виконання договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право
користування активом або активами в результатi даноТ угоди вiд однiсТ сторони до iнший, HaBiTb якщо це
не вказусться в договорi явно,

Перiод амортизацiТ по капiтальних вкJIаденнях в орендованi ocHoBHi засоби являс собою перiод,
протягом якого Фонд мас моltt.llивiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних ttоложень,

що регулюють вiдповiднi умови продовження. !ане положення вiдноситься до договорiв оренди
офiсного примiщення, за якими в неТ е успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди. Капiтачьнi
вкладення у орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного
використанttя або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цей TepMiH коротший.

Залишкова вартiс,гь та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдлtостi.
кориt,уlоться на кожну звiтну дату. У випаllку виявлення ознак того, що балансова BapTicTb одиницi, яка
генерус грошовi потоки, перевищу€ його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова BapTicTb
активу списусться до його очiкуваного вiдшкодування.

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

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

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

будь-якоТ вже сплаченоТ суми, Фонд визнае очiкувану BapTicTb короткострокових виплат працiвникам за
вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують iiHi права
на майбутнi виплати вiдпускних.

На З l грулн я 2019 року Фонд не мае найманих робiтникiв.

3.9.3. 11енсiйнi зобов'язанItя
Вiдповiдно до украТнського законодавства, Фонд визна€ внески iз заробiтноI плати працiвникiв до

Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань
заробiтноi 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
3.10.1. Доходи та витрати

Фонд визнас дохiд вiд наданttя 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) клiснт отримус контроль над таким активом.

.Щля визнання доходу Фонд застосовуе п'яти крокову модель:
iдентифiкус договiр (контракт);
iдентифiкус oKpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укJIаденого договору;
визначае цiну договору (операчiТ);

розподiляе цiну договору (операчiТ) мiж зобов'язаннями щодо виконання;
визна€ дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона виконус (задовольняс) зобов'язання щодо виконання.
Фонд виз1-1а€ одиницею облiку виручки окремий договiр (контракт).

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

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

Фонд може визначити права кожноТ сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi булуть перелаватиСя;

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

договiр мас комерцiйну cyTHicTb (тобто очiкуеться, що ризик, час або величина майбутнiх грошових
потокiв Фонду змiняться внаслiдок договору);
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цiлкоМ ймовiрно, що Фонд отримас компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари або

послуI-и, якi булуть переданi клiснту,

ФонДЩокварТаJIУаНаЛlзусуГоДинавlДповiДнiстькритерiямвизнан}шконТракТаМи.
Коли якась частина договорУ u,*o"urtu, Фонд uiдобЪu*ае договiр у звiтi про фiнансовий стан

як контрактний актив або контрактне зобов'язання. зztлежно вiд спiввiдношення мiж виконанням

ФондоМ 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 о"ОirорЙJ' .uбЁр.о*u"о"rl "пu"пiдок 
догОвору З клiентом будь-яка

рiзниця мiж оцiнкоо o.6irop.bKoT забЬргованостi вiдповiдно до МСФЗ 9 та вiдповiдноТ визнаноi суми

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

15)' z --), нтом або в момент, коли
Фонд вiдображас контрактне зобов'язання в момент здiйСНеННЯ ПЛаТеЖУ '"'::::::;Хff;;;;

такий п.ltатiЖ пiдлягае сплатi (залежнО вiд того, яка дата ранiше), якщо клiснт компенсуе Фонду BapTlcTb

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

ф"БНГТ#Ё;ЖхJ"".fiffi} актив, з9 винятком сум, :1]_ :,a:llT":J:T.jj-*:ýJ.:'*
заборгованiсть, якщо Фонд передас 1кти.ви 

або надас ллосll::.::::*, до того, як клiент компенсуе ix

uuр'.i.'о,абодоДаТи'колИкомпенсацiяпiДлягатиМесПЛатlкJIlснТоМ.
[ля облiку контрактних активiв,u *о"r}u*rних зобов'язань Фонд використовуе рахунок З76,

!,ля компанiт, що управляе активами пъйо*оrо iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагороди з

управлiння активами, договором, u роaуйп"l мсФЗ l5, с регламент цього пайового iнвестицiйного

фонДУ' -Е---^^л_i _ллл.,л-iт ння активами та Фонду (ICI) лля пайових
враховуючи особливостi взаемодiт компанiт з управлl

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу щодо .визнu'*"-', розмiру винагороди за

управлiння активами, передбачасться право на оплату послуг у kiHui кожного мiсяця пiсля нарахування,

винагорода компанiТ за управлiнr" ч*,""uпlrи (цiна операuii) "п,rili:t 
тому що BapTlcTb чистих

активiв iнституту спiльного iнвестування (Фонду) залежить вiд умов ринКУ i, ВiДПОВiДН]:лi_]У1"",].'О"

факторiв поза сферою впливу органiзашiт, тому для вирiшення питання невизначеностl на кlнець.

кожного мiсяця/року компанlя , упрuuпirlня . 
активами приймае рiшення, що до цlни операцll

вкJIючаеться фактична сума винагороди з управлlння активами 
-:*лл_л

витрати на винагороду за управлlння активами, що в],1з_начасться яК "iry"]:- "up]::l' :,::':i::'T-'"
iнституry "пiл"rоrо 

'iruЬ"rу"u"ня, Фонд визна€ на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вlдповlда€

проведеному розрахунку. Винагорода, що визначаеться у спiввiдношеннi до приросту BapTocTl чистих

активiв iнституту спiльного inu..ry"u",,?i**' nu""no"ri приросту та прийнятгя вiдповiдного рiшення)

визнасться за результатами року, l __^^;.,л_л,,лл_i

[охiлвiдпремiТЗареЗуЛЬТаТамидiяльностiзазвiтнийрiк(УразiнаявностiтаприйняттяВlДПоВlДноГо
o'fi;")"""#ff;i":"Tjfi'"Jff#jff'"ц 

,почuлiння активами Фонд, вiдповiдно до МСФЗ 15,

використову€ метод оцiнюванн" .u p"ryn"ruro"_ цо_.Y.",оу 
оцiнювання за результатом н€Lпежить,

зокрема, анzU]lЗ виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв,

Враховуюч, пр.й"п ,,роф"сiИrо.iо 
"*"пr"цизму 

для змiннот BapTocTi винагороди розрахунок доходу

здiйснюсться на кiнець кожного мlсяця,

Результат визначення розмiру "rruropoo, 
по управлiнню актив_ами_офорY::,::Y.lктом виконаних

робiт, " 
,no"y вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатlв на звlтну дату,

.Щля прогресивногО визнаннЯ виручкИ за iншими договорами Фонд використовуе метод результатlв,

дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, с ймовiрнiсть, що

економiчнiВИГоДи'пов,язаннiзДивiДенДами,надiйдутьдоФондутасУМуДивiДенДiвможнадостовiрно

""'iH; вiд продаlку фiнансових активiв визнасться у прибутку або збитку в разi заловолення Bcix

наведениХ далi умов: r лпрпжяннq гпоlIlовI l фiнансового активу;
а) Фонд передае договiрнi права на одержання грошових потокlв вlд такогс

б) Фонл п.р.оu"iо*упце"i p"."n".,u nbp."u,-" вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;

в) Фонл не зalJIиша€ться aHi под€tльша участь управлiнського персонfuпу у формi, яка зазвичай

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

i нвестицiйною нерухом iстю або .iншими 
активам и ;

д)ймовiрно,*ооооондУнадйдУтьекономiчнiВиГоди'пов'язанiЗоПерацlеЮ;

"1u"rour",l}i 
були або булуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити,

3,
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Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:

а) право Фонду на одержанIIя виплат за дивiдендами Rстановлено;

бj е йMoBipHicib, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;

в) суму дивiдендiв можна досr,овiрно оцiнити, 
_ __: ___л_.л._ ,,л.,_ол.

fохiл визнасться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерlям

визна}lllя. I]изнання оо*одУ 
"iдбуuuarоaя 

одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменIIIення

зобов'язань.
ВитратИ - це зменШення еконОмiчниХ вигiд гlроТягом об;liкового перiоду у виглядi вибуття чи

амортиъачiт активiв або У виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого € зменшення чистих

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно

a *"a"u""r, збiльшення зобов'язань або зменшення активiв, _ _,^:,,в.,,.

витрати негайно визнаються у звiтi npo пр"бутки та збитки, коли видатки не надають майбутнrх

економiчних вигiд або тодi та тiею "i|br, "nob 
маИбутнi еКОНОМiЧНi ВИГОДИ Не ВiДПОВiДаЮТЬ абО

n"p""rutoro вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан,

витрати визнаються у звiтi npo прrъутки 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

доходи.

перiодi, що й вiдповiднi

3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позикаМи, якi не с часl,иною фiнансового iH_cTpyMeHTy та.не капiталiзуються як частина

собiвартостi активiв, визнаються як ""rpur" 
перiолу. 9";; капiталiзуе витрати на позики, якi

безгlосередпоо uiдпосяться до придбання,'будiвниuтва або виробництва квалiфiкованого активу, як

частина собiвартостi цього активу,

3.10.3. Операчii з iноземною валютою лл л.Ьi,,iйчr,лп .r,псптrл обп 
,

ОперацiТ в iноземнiй валютi облiковуються в украТнських гривнях за офiuiйним курсом обмiну

нацiонального банку Укратни на дату проведення операцlи,

MoHeTapHi u*r"""'ru зобов'язаtlня, вираженi в iноземних вrlJ]ютах, перераховуються в гривню за

вiдповiдними курсами обмiну нБу на oury Ъ-urсу. HeMoHeTapHi СТаТГi1]:].:li"'-]:::лi1.]"::.1.]*Ч

собiвартiсТю в iнозеМнiй вйю,гi, вiдображаЮться за курсоМ на ДатУ операцiТ, HeMoHeTapHl стат,гl, якl

оцiнюються за справедливоtо BapTic.ГIo u iпоaa"нiй валютi, вiдображаються за курсом на Дату визначення

справедлиВоТ BapTocTi. Kyp"ori рiзницi, що виникЛи при перерахунку за монетарними статтями,

u"a"uror""" в прибутку або збитку в ToN{y перiодi, у якому вони виникають,

Фонд протягом зuiтно.о перiолу не проводив операuiй з iноземлlою в,UIютою,

Iнформаuiя про
собi економiчнi

умовний актив

3.10.4. YMoBHi зобов'язаrrня та активи
Фонд не визнае yMoBHi акгиви та зобов'язання в Звiтi про фiнансовий. стан Фонду,

умовне зобов'язання розкривасться, якщо можJlивiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у

вигоди, не с вlддалЬпоr. Фонл не визнае yMoBHi активи. С,гисла iнформаuiя про

розкрива€Ться, коли надход)t(ення економiчних вигiд е ймовiрним,

4. Осповнi припущення, оцiнки ,l,a судженпя
При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементи фiнансовоi' звiтностi, 'руurуrй." 
,u МСФЗ, мсБо та тлумаченнях, розроблених

KoMiTeToM з тлумачень мiжнарод'от'6iHuHcoBoi звiтностi, оцiнки та судження базуються на

IIопередньому лосвiлi та iнш-rих фu*.орu*, що за iснуючих обставин 
"-"_1т,":,""я 

обrрунтованими i

за резульТатамИ яких приймаю,гься й*"пr" *одЬ б-uнсовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань,

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

фактичнiреЗУЛЬТаТиМожуТЬ..р",u'о'uiлрiз""."с""iоu11.|:..l?:]:Тt:;:j#стi,Детакiсудженняс
особливо важливими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких

приПУЩеННяйрозрахУНкИМаюТЬВеЛllкезнаЧенНядл"пiдготовкифiнансовоТзвiтностiзаМсФЗ'
наведенi ни)кче.

4.1. Сулження щодо операшiй, подiй або умов за вiдсутно"т *олly::1т-,У'*'
Якщо нема€ МСФЗ, який Ko}IKpeTHo застосовусться до операцiТ, iншоТ подiТ або умови,

керiвництво Фонлу застосову€ .yon "ln" 
пiд час рофоблення та застосування облiковоТ полiтики,

щоб iнформацiя була доречtiою дJlя потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та

t7
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достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подас лостоuiрпо фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки

Фонду;
вiдображас еконоплiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну

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

Пiд час здiйсtIення судження керiвництво Фонду посиласться на прийнятнiсть наведених даJ]l

джерел та враховус Тх у низхiдному порядку:
вимоги в МсФЗ, у яких iде,гься про llодiбнi та пов'язанi з ними питання;

визIJаLIення, критерiт визнання та концепцii оцillки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат

у Кончептуальнiй ocHoBi фiнансовот звiтностi,
пiд час здiйснення судження керiвництво Фонду враховуе найостаннiшi положення iнших

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну

основу лля розроблення стандартiв, iH-y професiйну лiтературу з облiку та прийняr,i галузевi

,.,punr"n", тiсю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам,

операuiТ,ЩонереГЛаМеНТованiМСФЗФонДомнезДiйснювuLПись.

4.2. Сулження щодо справедливоi BapTocTi активiв Фонду
Справедлива ;;р;;;;; ;u""rrцiИ, що активно обертаються на органiзованих фiнансових

ринках, розрахову€ться на ocHoBi поточпоТ ринковоТ BapTocTi на момент закри]-тя торгiв на звiтну

датУ. в iнших випадках оцiнка справедливот BapTocTi грунтусться на судженнях щодо

передбачуваних майбутнiх грошових noroniB, iснуючот економiчнот ситуачiт, ризикiв, властивих

рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФз 1з коцiнка

с праведл ивоТ BapTocTi>.

4.3. СулжеIIня щодо змill справелливоi BapTocTi фiнансових активiв 
лч пл nll

КЬрiuп"uruо ФондУ вважас, що облiковi оцiнки та припущ""ii:_]_Тi мають стосунок до оцlнки

qri"u"ai""* iHcTpyMerrTiB, де ринковi котируванНя не доступнi, с ключовим джерелом

невизначеностt оцll]ок, тому Що:

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу,.оскlльки_:лч,п*"

базуються на припущеннях кърiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностl, змlн валютних

KypciB, показникiв кредитоспро"о*нЬсri контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а

'uno* 
специфiчних особливостей операцiй, та 

-
вплив змiни в оцiнках "u 

unr""", 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, прaл"rпо.о рейтингу контрагентu, д.u," оферти i коригуваttь

пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша uбо """lxu 
змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у

разi вiдсутностi риtlкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй

звiтностi чистий прибуток та збиток,
розумiючи "u*пйuiсr" 

використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоl

BapTocTi фiнансових активiв " 
pu.i вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливот BapTocTi першого

рiвня' Керiвництво ФондУ планус використоВувати оцiнки та судження якi базуються на

професiйнiй компетенцiт працiвн"*iu Фо"ду, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням

розрахункiв та модеJlей 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 BapTlcTb,

4.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB утримувапня фiнансо""* r]::|Iментiв

Керiвt,tицтво Фонду застосовуе проф"ЬiИrЬ судження щодо TepMiHiB }"тримання фiнансових

iнс.грументiв, що входять до скJIаду фiпu""оu"* активiв, Професiйне судження за Цим питанням

rрунтуеться "u 
uui"ui ризикiв фiнансового iHcTpyMeHry, його прибутковостi й динамiцi та iнших

факторах. tlpoTe iснують n"u"."uu"nocTi, якi *ornyr" йи поu'язанi з призупиненням обiгу цiнних

пагtерiв, що не с пiдконтРольни]\r *"pi"n"rruy ОондУ ф*rоро' i може сутт€во вплинути на оцiнку

фiнансових iHcTpyMcIlTiB,

ц
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4.5. Сулження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату

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

ОЦiнЮЮться за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ
фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або l2-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитt{ого
ризику).

зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiт мають бути визнанi до того, як
фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило. кредитний ризик значно зроста€ ще до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буле помiчено iншi чинники затримки платежiв, що с
специфiчним для позич€l]lьника (наприклад, здiйсненltя модифiкацiй або реструктуризачiТ).

Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMellToм вважасться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT
мае низький ризик настання дефолту, позич€ulьник ма€ потужнiй потенцiаl виконувати своТ зобовязання
щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових
умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, zlJle не обов'язково звiтнiсть позич€tJIьника
виконувати своТ зобовязання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лиtlJе на
пiдставi того, що ризик дефолту за ними е нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими
iьtструментами Товариства або HilK 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 вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому
звiтному перiодi, але не вважасться таким станом на звiтну дату, У такому випадку Фонл з'ясовус, чи
мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постаlа
потреба у визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.

4.6. Використання ставок дисконтування
С,гавка дискоll,гу - це процентна ставка, яка використовусться для перерахунку майбутнiх потокiв

доходiв в €дине значення теперiшньоТ (поточноТ) BapTocTi, яка е базою для визначення ринковоТ вартос,гi
бiзнесу, З економiчlлоТ точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка доходу на
вклалений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екти iнвестування, або - ставка доходу за
iL,lьтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту мае
визначатися з урахуванням трьох факторiв:

BapTocTi грошей у часi;
BapTocTi джерел, якi за,rучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають рiзlli

piBHi компенсацiТ;

фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбутньому доходiв.
Станом на 31 грулня 2019 року середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у

нацiоналылiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила \1,2 % рiчних. Iнформацiя, що використана для визначення
середньозва>кеноТ ставки одержана з офiцiйного сайту НБУ за посиланням http://www.bank.gov.ualfiles/4-
F'inaIlcial_markets.xls роздiл "4.1.3.3. Процентнi ставки за новими депозитами нефiнансових корпорачiй у
розрiзi видiв валют i cTpoKiB погашення'О.
4.7. Сулження щодо перерахунку фiнансовоi звiтностi в умовах гiперiнфляцii

Пiс.ltя проведення аналiзу критерiiв, якi характеризують показники гiперiнфлячiТ i передбаченi у
параграфi З МСБО 29 кФiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляuiТ>, керiвництво Фонду прийняло

рiruення не проводити перерахунок фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK, оскiльки вважае, що економiчний
стан в YKpaTHi не вiдповiдае ситуацiТ, що характеризуеться гiперiнфляцiею, п.7 .2. роздiл 7 цих Примiток.

5. Розкриття iнформачii щодо використання справедливоi BapTocTi
5.1. Методики оцillювацня та вхiднi данi, використанi для складання оцirrок
вартiстю

Фонд здiйснюс виключно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та
TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у Звiтi про фiнансовий стан
звiтного перiолу.

за справедливою

зобов'язань, тобто
на кiнець кожного

Ql
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класи активiв та
зобов'язань, оtliнених за

справедливою вартiстю
Методики оцiнrовання

Метод оцiнки
(ринковий,

дохiдний,
витратний)

вихiднi данi

Грошrовi кошти Первiсна та 11олмьша оцiнка грошових
коштiв здiйснtосться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе'rx номiнальнiй
BapTocTi

I'иtlковий Офiчiйнi кl,рси НБУ

lнструменти капiталу Первiсна ошiнка iHcTpyпleHTiB капiталу
здiйснюеться за ix справедливою

вартiстю. яка зазвичаЙ дорiвню€ цiнi
операчii, в ходi якоI був отриманий актив.

Пода.rьша оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюсться за справедливою вартiсr,ю

на дату оцiнки.

Ринковий,
витратний

Офiчiйнi бiржовi курси
органiзаторiв r,оргiв на дату
оцiнки, за вiдс)тнOстi
визначеного бiржового курсу на

дату очiнки, використовусться
остання балансова BapTicTb,

цiни закриття бiржового

торгового дня

[ебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка лебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсгься за

справедливою BapTicTro. яка .tорiвнюс
BapTocTi погашення, тобто cyMi

очiкуваних контрактних грошових потокiв

на дату оцiнки.

Дохiдний
KoHTpaKTHi умови, ймовiрнiсть
погашення. очiкуванi вхiднi
грошовi потоки

поточtti зобов'язання Первiсна та подмьша оцiнка поточних

зобов'язань здiйснюсться за вартiстю
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови, ймовiрнtс,гь

погашення. очiкуванi вихiднi
грошовi потоки

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

Фон здiйснюс безперервнi оцiнки справедливот BapTocTi активiв та зобов'язань iз використанням
закритиХ вхiдниХ даниХ З-го рiвня, якi протягОм поточноГо звiтногО перiодУ не призвели до змiни

розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.

5.3. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, до якоfо належать оцiнки справедливоi BapToc,Ti

Tl

5.4. Перемiщення мiж рiвнями iepapxiT справедливоi BapTocTi
У ФондУ за звiтниЙ перiоД вiдсутне перемiщенНя мiЖ 2-м та З-м рiвнями icpapxii справедливоТ

BapTocTi.

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються мсФЗ 13 <оцiнка справедливоi BapTocTi)
справеллива BapTicTb активiв та зобов'язань в порiвняннi з Тх балансовою вартiстю

qZ

uc.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливою

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, €lле

спостережуванi)

З piBeHb

(Ti, що не мають

котирувань i не с

спостережуваним
и)

Всього

!,ата оцiнки 3 l грулня 2019р. 31 грулня 20l9p. 31 грулня 2019р. Зl грулня 20l9p.

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

Торгiвельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть

6 6

На кiнець 3l грулня 20l9 року портфелi Фонду цiнних паr]ерiв не було.
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Tuc. zрн.

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

З l грулня 20 l9 року 31 грудня 2019 року

1 2 3

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

Торгiвельна та iнша кредиторська
.ябппгпвя н icTb

6 6

5 400 5 400Грошовi кошти

справедливу BapTicTb кредиторськот та дебiторськот заборгованостi неможливо

лостовiрно, оскiлi*и немае ринкового котирування цих активiв,

Керiвництво BBaDKac, що наведенi розкриття. щодо застосування справедливоТ

достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовот звiтностi зчшишилась будь-яка сутт€ва

щодо застосування справедливоТ BapTocЪi. яка може бути корисною для користувачiв

звiтностi.

5.6. Грошовi кошти та ix еквiваJIенти

визначити

BapTocTi с
iнформаuiя
фiнансовоТ

Ti

Грошовi кошти та Тх еквiваленти вкJIючають

Кошти на поточному рахунку, вiдкритому

кПриватбанк> (МФО з80269) 15 листопада 20119

Балансу (рядок 1 167).

Залишок грошових коштiв Фонду станом на 31

тис. грн..

Надiйнiсть фiнансовоТ }стtlнови - ,

гарантiя своечасного повернення депозиry
Нацiональним Банком УкраТни,

кошти в банках на поточних рахунках,

у вiддiленнi ккитвське> Столичнот фiлiт Ат кБ

року, вiдображаються в статгi <Рахунки в банку>

грудня 2019 року на поточному рахунку склав 5 400

один з важJIивих параметрiв для будь-якого KJ]leHTa, адже це

i вiдсутнiсть проблем iз погашенням кредитiв,

пiд час скJIадання рейтингу банкiв УкраТни за 20 19 piK,

враховувi}л ися наступнi моменти :

-достатнrсть капiталу. Параметр демонструе резерв власних коштiв для екстреного покриття

втрат.
-лiквiднiсть. Характеризуе мо){uIивiсть банку зберiгати свою стiйкiсть в стресовiй ситуаuiт,

-прибутковiсть'устаноuй. Д""оr"труе рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюсться як сума доходlв l

ви.tрат фiнансовот установи. Позитивна прибутковiсть банку робить його бiльш стiйким,

-довiра вкладникiв iлюструеться динамiкою депозиry в перiод оцiнювання,

-якiсть активiв. Параметр показуе вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи,

-пiдтримка учасникiв. .Щаний параметр демонструе принzшежнiсть до т"т] 9::.:::-lyly:]л 
о",'

стресових ""rуuuiи 
банк може додатково фiнансуватися державою, iноземними lнвесторами,

вiтчизняними бiзнесменами.
з урахуванням усих цих факторiв було сформовано рейтинг найбiльш надiйних банкiв,

ч

Llc.

Балансова вартlсть Справедлива BapTicTb

3 l грулня 20l9 року 3l грулня 2019 року

5 400 5 400Каса та рахунки в банках, в тис. грн,

БББiББ"д"й б"r*" (0) (0)

kaca,а рахунки в банках, в дол. США

Банкiвськi депозити, в тис. грн.

5 400 5 400Всього
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N9 назва банка Форма власностi Крахна Сайт

] Райффайзен банк Аваль приватний Австрiя WwW.aval.ua

2. Крелi Агрiколь Банк приватний Франшiя WWW. credit-agric оlе. ua

Укрсiббанк ппиватнии Францiя WWw. my.ukrsibbank, соm

4. оцадбанк дер;кавнrtti YKpaitta Www.oSchadnybank.com

5. Укрексiмбанк державний Украiна W.WW.eXimb.com

6. Укргазбанк лер;кавний YKpaТtta W.WW.ukrgasbank.com

1. ПроКрелит Банк приватний нiмеччина Www.procreditbank.com. ua

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

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

l0. ПриватБанк державний YKpai'tta Www.privatbank.ua

АТ КБ <Приватбанк> увiйшов в десятку надiйних банкiв УкраIни.
Рейтинг банкiв за надiйнiстю вкладiв демонструе таку ж закономiрнiсть.
А станом на 23 грулн я 2019 року Fitch пiдвищив рейтинг житт€здатностi (VR) АТ КБ кПриватбанк>

з "Ь-" до "Ь". У BepecHi 20l9 року Fitch помiстив рейтинги життездатностi VR 4-х украТнськю( державних
банкiв в список на перегляд, слiдом за переглядом суверенних рейтингiв УкраТни. Пiсля оцiнки банкiв
агентство пiдтвердило рейтинги на поточному piBHi, KpiM АТ КБ <Приватбанк> - BiH був пiдвищений до
"ь".
6. Розкриття iнформачii, що пiдтверджу€ cTaTTi поданi у фiнансовпх звiтах
6.1. Структура доходу

За перiод з 22.'J,I.2OL9 року по 31.12.2019 року Фонд не мав доходiв вiд реалiзацiТ та послуг та iнших

доходiв.
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atlllllll l}IlT uс.

За перiод з 22.1L.2Ot9 року по

31.12.2019 року

Нотарiальнi пос,ltуги l

лепозитарнi пос,пуги 1

II пб I]я пахчнкч в Ltlнних паперах 2

Винагорода КУА 1

Послуги торговця цiнними паперами

Аудиторськi послуги
Витрати на ресстрацiю регламенту l

В итрат и н а р озр аху н ко во - кас qд 9 jj 9дJI9дуд qццд

I) о мита за емiсiю акцiй
6

I}c ього

Tl

б.3. Щебiторська заборгованiсть
На Зl грудня 2019 року Фонд не

дебiторська заборгованiсть вiдсутня.

6.4.Статутний капiтал
Станом на 3l грулня 2019 року зареестрований статутний

початковий статутний капiта-гl Товариства сплачений в розмiрi 5

Tuc. ерн.

мав дебiторськоI заборгованостi. CyMHiBHa та прострочена

капiтал склада€ 5 400 тис. грн.,
400 тис. грн., непокритий збиток

На3l грудня2019лqду
5 400

(6)

ll t]

It

Всього 5 з94

rя по BaIIlcTL' uс.

На 3 1 грулня 2019 року
l

Iншi поточнi зобов'язання 5

6

Ti

- Простроченакредиторськазаборгованiсть
облiковуеться.

7. Розкриття iншоТ iнформаuii
7. 1.YMoBHi зобов'язання
7.1.1. Суловi позови

Станом на 3l грулня 2019 року

учасником судових прочесiв та проти
позови.

грудня 2019 року у Фонлу нестаном

Фонд вiд власного iMeHi i за власний рахунок не являсться

ФондУ не висуваЛися претеНзiТ та вiдсутнi буль-якi суловi

7,1,2, оподаткуванно 
"v попятковомч зак( ), якi дозволяють бiльш

внаслiдок наявностi в укратнському податковому законодавствl положенt

Hixt один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному eKoHoM':i:yI

ссредовищi, за якот податковi органи пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцlнцl

керiвництва економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрнЬ, що Фонд змушений буде сплатити додатковi

податки, штрафи та пенi. l'ака невизначенiсть може вплинути на BapTicTb_ фiнансових iHcTpyMeHTiB,

urpur" ..u р"..рЬ" пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн та угоди. На думку керiвництва Фонд

q
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сплатив yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти
можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

7.2. Вплив iнфлячiТ
КритерiТ, якi характеризують покчlзник гiперiнфляuii i перелбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а

саме:
основна маса населення вiддас перевагу збереженню своТх цiнностей у формi немонетарних

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй ваrrютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй ва-пютi, негайно
iнвестуються для збереження купiвельноТ спроможностi;

основна маса населення розглядае грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. L{iни можуть також наводитися в цiй валютi;

проддlк та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюеться за цiнами, якi кошlпенсують

очiкувану втрату купiвельноТ спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей

строк с коротким;
вiдсотковi ставки, заробiтна платата цiни iндексуються згiдНО iНЛеКСУ ЧiН;

кумулятивний piBeHb iнфляuiТ за трирiчний перiод наближаеться до 100% або перевищУС UеЙ

piBeHb,
Враховуючи офiuiйнi ланi .ЩержавноТ служби статистики УкраТни, кумулятивний piBeHb iнфляuiТ

за трирiчний перiод, вкJIючаючи 2016,20|'7 та 2018 роки, скJIав 11|,97Уо.

I-{e створило передумови дJtя виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку

фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСБО 29 за2017 та 2018 роки.
ЯкщО ж врахуваТи додаткоВi характерИстики, то важJlивим фактором с динамiка змiн рiвня

iнфляuiТ. Так, piBeHb iнфляuiТ у 2016 рочi - |2,4Уо,в201'7 роцi - 9,|О/о,в 2018 РОUi -9,5О/о.
За пiдсумками 2019 року piBeHb iнфляцiТ в YKpaTHi скоротивсЯ до шестирiчногО MiHiMyMy - до 4,1О/о.

.Щефлячiя в грулнi- це взагrшi вперше. Але що далi?
НастiлокИ 

"уй."" 
зниження рiвня iнфляцiТ ста.по сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самого Нацбанку, який

встановлюВав минуJlоРiчний орiентир на piBHi 5% *l в.п. Бiльш того, минулий грудень став першим (!) в

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

зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя.

З одноiО боку, докОнаниМ фактоМ тепеР с те, щО УкраТна вибула зi списку краТн-аутсайдерiв з

надвисокиМи показниками iнфлячiТ, I макроекономiсти цьомУ радiють, оскiльки це позитивно

позначитьСя на кредитних рейтингах краТни, бо знизить BapTicTb боргових запозичень, що покращить

ситуацiю з борговим навантаженням на бюджет та ekoHoMiky в цiлому. З iншого ж боку, населення, яке

.upu. радiс iниженню цiн на товари, незабаром зрозумiс, що роботодавцi не зможуть бiльше

пiдвищуваТи зарплатИ (а держава - пенсiТ) настiльки значними темпами, як це було ранiше. Тут лише

одна надiя на те, що макроекономiчна цiнова стабiльнiсть, яку попри все намагаеться пiдтримувати

НБУ, рано чи пiзно .-у*"rо реальнi iнвестицii, якi "розiгрiють" eKoHoMiKy 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 тiй

пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТни з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.

Прогноз НБУ щодо iнфляuiт на 2019 piK - 6,3О% i 5о/о на кiнець 2020 року.
зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоТ звiтНОСТi е ПИТаННЯМ

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

2019 piK.

7.3. Ступiнь поверненпя дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Фонд здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах загальнот кризи вiтчизняного економiчного середовища,

яка харакТеризус,I,ьсЯ обмеженiсТю внутрiШнього iнвестицiйного потенцiалу, низькою привабливiстю

a"nropiu епономiпи для iHBecтopiB, зниженням конкурентоспроможностi нацiональнот економiки,

низьким piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим piBHeM iнфляцii, на яку впливае

знижеtiня темпiв економiчного розвитку у свiтовiй економiцi та, бiльшою мiрою, суспiльно-полiтичнi

подiТ в KpaTHi. Керiвництво не викJIючае iснування ймовiрностi того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за ТхньоЮ балансовоЮ вартiстЮ в ходi звичайноТ дiяльностi Фонду.

7.4. Розкриття iнформацiТ про пов'язанi сторонп
.Щ,о пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами н€Lпежать:

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 с контролюючим учасником;
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члени провiдного управлiнського персоналу Фонду;
близькi родичi особи, зазначеноТ вище;

компанii', що контроЛюютЬ Фонд, або здiйснюють суттсвий вплив, або мають суттевий вiдсоr,ок

ГОЛОСiВJrТ*fl; 
виплат по закiнченнi труловоi дiяльностi працiвникiв Фонду або будь-якого iншого

суб'скта господарювання, який е пов'язаною стороною Товариства,

Згiдно з МСБО 24 зв'язана сторона - фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з

суб'сктом господарювання, що складае свою фiнансову звiтнiсть:

фiзична особа абО близькиЙ родич такоТ особи е зв'язаною стороною iз суб'сктом

господарювання, що звiтуе, якщо така особа:

контролюс суб'ект господарювання, що звiryе, або здiйснюе спiльний контроль над ним;

мас суl,тевий вплив "_":fт,::j-т"j:"ання, що звiтуе; 
л.16|сrтя гпсплпяпlо або€ членом провiдного управлiнського персонагtу суб'скта господарювання, що звlтуе,

материнського пiдприемства суб'екта господарювання, що звiтус;

суб'ект господарювання С зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiryс, якщо виконуеться

будь-яка з таких умов:
суб'скТ господарюВання та суб'ект господарювання, що звiryе,

означае. що кожне материнське пiдприсмство, дочlрне пlдприемство
с членами однiеТ групи (а uе
або дочiрнс пiдприсмство пiл

спiльним контролем е зв'язанi одне з одним);

один суб'скт господарювання . u"оцiйоuuним пiдприсмством або спiльним пiдприсмством iншого

суб'скта господарювання (або асоцiйованого пiдпри€мства чи спiльного пiдприемства члена групи, до

якоТ належИть iншиЙ суб'ект господарювання);
обидва суб'сктИ господарюВання е спiльнимИ пiдприемствами однiсI TpeTboi сторони;

од"п aуб'a*т господарювання с спiльним пiдприсмством третього суб'скта господарювання, а

iнший суб'ект господарювання € асоцiйованим пiдприемством цього третього суб'екта господарювання;

суб'екТ господарюВання с програмою виплат по закiнченнi трудовоi дiяльностi працiвникiв або

суб'екта господарювuй", що звiтус, або буль-якого суб'екта господарювання, який с зв'язаним iз

"уб'a*rо* 
господарювання, що звiтус. Якщо суб'скт господарювання, що звiryс, сам с такою програмою

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

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

пунктi а);
особа, визначена в пунктi а) i), мае значний вплив на суб'скт господарювання або е членом

провiдного управлiнського персоналу суб'екта господарювання (або материнського пiдприемства

суб'скта господарювання).
Операчiя зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'ектом

господарювання, що звiтус, та зв'язаною стороною, нез€rлежно вiд того, чи призначаеться цiна,

Ёлизькi родичi фiзичноТ особи - члени родини, якi, за очiкуванням, мож)ль впливати на таку

особу або пaрёбу"чr" пiд ii впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'сктом господарювання та

охоплюють:
дiтей, чоловiка/дружину чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ особи;

утриманцiВ такоТ фiзиЧноТ особИ або чоловi*u/лру*""' чи шлюбного партнера такоТ фiзичноТ

особи.

7.4.1. Iнформацiя про учасникiв та Голову паглядовоi ради Фонду

Нмежнiсть фiзичноi особи -

учасника до суб'скгiв,
визначених статтею 3 Закону

УкраТни кПро запобiгання
корупчii>, таlабо частка

державноТ чи комунальноi
власностi у юриличнiй особi -

учаснику

Частка в

статугному
капiталi

корпоративного
фонду,7о**

мiсцезнаходltення
юридичноi особи чи

паспортнi ланi фiзичноi
особи, шодо якоТ подасться

iнформаuiя

Код за СДРПОУ
юридичноi trсоби -

учасника або

ресстраuiйний номер
iKoBoi картки платн

податкiв фiзичноi особи -

учасника, голови
наглядовоi ради

Повне найменування
юридичноi особи -

учасника чи прiзвище,
iм'я, по батьковi

фiзичноТ особи -

учасника, голови
наглядовоТ ради
корпоративного

iнвестицiйного

паспорт cepii ВА Nч 600886,
u"очп"И Куriбишсвським РВ

Лисицький Андрiй
Георгiйович
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[онечькiй областi
l2.03. l997p

z
михайличенко оксана

Анатолiтвна 26928]l2\0,7 паспорт у формi ID картки
Nq 002496666, виданий

05. l l ,20 l 8р, орган, що видав
з2з2

50
не нацелtи,гь

}j Учасники - юриличнi
особи

L] l tl. ltlB:t ttltI. lя,ltlвtlТ
piI,1ll

Лисичький Андрiй
Георгiйович

24524089 l 0 паспорт cepii ВА Np 600886.
,"очr"й КуИбише.ським РЁ

ДМУ УМВС Украiни в

fiонеrrькiй об.ластi
l 2,03. l 997р

50 не на.rеrttить

Усього:
l00

г Д, бiз"чних осiб, якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя ре€страцiйного номера

облiковоТ картки платника податкiв, повiдомили npo ,r" вiдповiдний контролюючиЙ орган та мають вiдмiтку в

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

** Розрахунок вiдсотка здiйсню€ться вiдносно акцiЙ корпоративного фонлу, що перебувають в обiгу.

7.4.2. Iнформацiя про пов'язаних осiб фiзичппх осiб - учасникiв, ЯКi ВОЛОДiЮТЬ ЧаСТКОЮ, ЩО

становить не менше 20 Уо СТаТутного капiталу Фонду

N!
зlп

Прiзвишrе, iм'я, по
батьковi фiзичноi
особи - учасника
корпоративного

фонду, членiв'ti
ciM'i та iнших

пов'язаних осiб

Ресстрачiйний
номер облiковоТ
картки платника

податкiв фiзичноТ
особи - учасника
корпоративного
фонду, членiв ii
ciM'T та iнших

пов'язаних осiб*

Символ
юридичноТ

особи, шtодо якоi
icHyc

пов'язанiсть* *

Код за
сдрпоу
юридичноi

особи, шодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноТ особи, щодо
якоТ icHyc пов'язанiсть

мiсцезнаходкення
юриличноi особи,
шодо якоТ icHyc

пов'язанiсть

Часжа в

статугному
капiталi

пов'язаноi
особи, О/о

l 2 з 4 5 6 7 8

l Лисичький Андрiй
Георгiйович 24524089 l 0

43з64068 АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицIЙниЙ Фонд

кФАРМ IHBECT))

04070, м. киiв,
ВУЛИLЦ БОРИЧIВ

TIK, Буд. 35, лlтЕрА
А

50

Члени ciM'i
Лисиrького А.Г
пов'язаностi не

мають

2 михайличенко
оксана Анатолiтвна

26928l'2|07 l 43364068
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицlЙниЙ Фонд

04070, м. киIв,
ВУЛИLЦ БОРИЧIВ

IIк, Буд. 35, JIITEPA
А

50
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(ФАРМ II,IBECT))

Члени ciM'i
ихайличенко о.А.
t,lов'язаностi не

мак)ть

't Для ,Dtз,4.{Них осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятr,я ресстрацiйного номера облiковоi картки

платника податкiв, повiдомили про це вiдповlдний контролюючий орган та iаЮТЬ ВiДМiТКУ В ПаСПОРТi' ЗаЗНаЧаЮТЬСЯ СеРiЯ (За

наявностi) та :. 
^" ' 

. _ _ .. ". 
номер пасПОРТа,

**Т.торговцiцiннимипаперами'К.компанiiзуправлiнняактиВаМи'Д-Централь.нийдепозитарiй,ДУ.Депозитарнi
установи,з_зберiгачi u*r""iriпсrиrутiв.ulпr"о.оi"u.Ёrуru"пr,о-ор_.uпiЙориторiiвлi,Н-ОЦiНЮВаЧi 

МаЙНа,А-аУДИТОРИ

iауд"торс"кi фiрми), I - iнше господарське,"".р"Йr"-tr*,ir" "u.rnu 
о.оЪ".п".руп" по"'".uних з нею осiб у ньому не менше 20

%).

1.4.3.
особи

Iнформаuiя про пов'язаних юридпчних осiб, у яких беру,гь участь учасники - юриличнl

'якiволоДiюТЬчасТкою'ЩосТаноВиТЬо"'"t,**207остатуТногокапiталуФондУ)

Кол за е.ЩРПОУ
юридичноТ особи,

щодо якоi icHyc

Повне найменування
юридичноi особлr,

utодо якоi icHyc
пов'язанiсть

мiсцезнаходлtення
юридичноi особи, щодо
якоi icHyc пов'язанiсть

Частка в

статугному
капiталi,7о

N9
зiп

Повне найменування, код
за СДРПОУ учасника

корпоративного
iнвестицiйного фонлу

Сипtвол юридичноi
особи. щодо якоТ

icHyc пов'язанiсть*

5 6 1

l 7 _)
1t

Частка в статугному
капiталi учасника

корпоративного фонду,
%

мiсцезнаходкення
юридичноi особи.або

паспортнt данl

фiзичноi особlа. шодо

якоI icHyc пов язанlсть

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвише, iм'я, по 
_

батьковi фiзичноi осоОи,

цодо якоТ icHye
пов'язанiсть

Код за еДРПОУ юридичноi
особи або ресстрачiйний
номер облiковоi картки

платника податкiв фiзичноi
особи, шодо якоi icHyc

пов'язанiсть*

Повне найменування, код за

СДРПОУ юриличноТ особи -

ччасника корпоративного
iнвестицiйного фонлу

гдп, фi-чних осiб. якi через свот релiгiйнi переконанЗjзо,"лися вiд прийня,I-tя ресстрацiйного номера

облiковоr картки платника пьдаткiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вlдмlтку в

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

7.r{.5. IнфорýIаIIiя Itpo юрIIilичlIпх осiб, \,якIIх Фtltlл бере y,tacTb

Повне найменування
юридичноi особи,

шодо якоi icHyc
пов'язанiсть

Мiсцезна,ходtсенrtя
юриличноi особи, шодс
якоi icHyc пов'язанiсr,ь

Частка в статугному
капiталi юридичноi

особи,7о
Nч

зlll
Код за еДРПОУ

корпоративного фовду

Символ юридичноi
особи, щодо якоi

icHyc пов'язанiсть*

Код за еДРПОУ
юриличноi особи.

шодо якоТ icHyc
пов'язанiсть

) 6 7

l 2 з _+

l

АкцlонЕрнЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ
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вl]нчурнии
КОРПОРАТИВНИЙ

lнвЕстиl]lЙниЙ Фонд
I'M lIIBECT)), коД
сдрIlоу 43з64068

*Т-торговцiцiннимипаперами,К-компанiТзуправлiнняактивамИ,Д-lJ,ентральнийдепозитарiй,ду-
депозитарнi установи, З - зберiгачi активiв iнститутiв'спiльного iнвестування, О - органiзатори торгiвлi, Н -

оttiнювачi майна, Л - uул"rф"iuуо"rор"rкi фiрми), i - in,u. господарське товариство (якшо частка особи чи групи

пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 %),

7.4.6. Iнфорп{ацiя про пов'язаних осiб голови та членiв rrаглядовоi рали Фонду

Nл

зlл
Прiзвище, iм'я, по

батьковi голови та
членiв наглядовоi

ради
корпоративного
iнвестицiйного

фонлу та членiв
його (ix) ciM'i

Ресстраrtiйний номер 
|

облiковоi картки l

гtпатника податкiв або |

серiя 1за наявностi) та 
|

номер паспорта l

r|liзичноi осtlби (для 
l

фiзичних осiб. якi,через|
cBol релlгlин| 

lпереконання 
]

вiдмовляються вtд

прийняття
| ресстрацiйного номера

| облiковоi картки

| п;lатника податкlв та

| повiломили пр.о че

| вtлповlднии

| 
контролюючий орган t

l мають вlдмtтку у
| паспортi)

Симвоrt
юридичноi

особи, шодо
якоi icHyc

пов'язанiсть*

Код за
едрпоу
юридичноi

особи, щодо
якоi icHyc

пов'язанiсть

Повненайменування | Мiсчезнахошкення

юридичноi особи. щоло | юриличноi особи,

якоi icHvc пов'язанiсrь | шоло якоi icItyc- l пов'язанiс гь

Частка в

статугному
капiталi

пов'язаноi
особи, %о

6 7 t]

l z _)
.1

4]з64068
АКLЦОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАкРиТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
tнвЕстицIЙниЙ Фонд
l "одРм IHBECTD

04070, м. киIв,
ВУЛИЦЯ БОРИЧIВ

TIK, Буд. з5,
лlтЕрА А

50

l

Лисичький Анлрi
Георгiйович

24524089 l 0 l

Члени ciM'i
Лисицького А.Г.
пов'язаностi не

мають

04070, м, киiв,
ВУЛИЦЯ БОРИЧIВ

TIK, Буд. з5,
лIтЕрА А

50

7 михайличенко
оксана Анатолiiвна

269281.2|07 l 4з364068
д(цlонL.рнh 

IтовАриство 
l

КЗАКРИТИИ
{ЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ

lнвЕстицlЙниЙ Фонд
(ФАРМ IHBECT)

Члеltи civr'T

Михайличенко о.А,
пов'язаностi не

мають

04070, м. киiв,
ВУЛИЦЯ БОРИЧIВ

TlK, Буд. 35,

лIтЕрА А

0

J Iванченко Валерiй
Анатолiйович

29633052 l4 l 43з64068
АкцlоньугlЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ

нЕд1,1вЕрсиФlковАниЙ
ВЕНЧУРНИИ

корпорАl,ивниЙ
lrнввстицrйний Фонд
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Члени ciM'i
lванченко В.А.
пов'язаностi не

мають

- т _,"р."rцi цiннимИ
З - зберiгачi активiв
(аулиторськi фiрми), l
%)

ОперачiТ з

не здiйснювrtлись,

паперами, К - компанii з управлiння аКТИВаI!rИ, Д - Центраrrьний депозитарiй, дУ - депозитарнi установи,

iнститlтiв спiльного i""".ry"unH", О - органiзатори торгiвлi, Н - оцiнrовачi майнц А - аулитори

- iнше господарське товариство (якщо частка особи 
"" 

apyn" пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20

пов'язаними особами, що виходять за межi нормальноТ дiяльностi, за звiтний перiод

7.5. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвничтво Фонду визнас, що дiяльнiсть Фонлу пов'язана , |,::.т*" l ::ty: :::,"*

активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслlдок впливу

суб'сктивних чинникiв та об'сктивних u"n"r*iu, вiрогiднiст" i nunp""oк впливу яких заздалегiдь

точно передбачити неможливо. До таких ризикiв uiц"""""о кредитний ризик, ринковий ризик та

ризиК лiквiдносТi. Ринковий ризик.u*почuЪ валютний ризик, "iд"о..*о",й 
ризик та iнший цiновий

ризик. УправлiнНя ризикаМи керlвниЦтвом ФоНду здiЙснюеться на ocHoBi розумiння причин

виникнення ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та

застосування iнструментарiю щодо Його пом'якшення,

Основними цiлями Фонду при управлiннi ризиками с:

забезпечення реалiзацiт Ътратёгii ро.""r*у та ефективного функцiонуваННЯ ФОНДУ, У ТОМУ ЧИСЛl

стосовно ризикiв, якi бере на себе Фонду своiЙ дiяльностi;

забезпечення вiдповiдностi дiяльньстi Фонду вимогам чинного законодавства та внутрlшнlм

нормативним документам Фонду,

Управлiння ризиками е неперервним процесом, за допомогою якого Фонд:

виявляс (iлентифiкуе) ризики,
проводить оuiнку ix величини,

контролю€ ризиковi позицiТ Фонду,

здiйснюс монiторинг рiвня ризику Фонду,

основними катеiорiями ризикУ, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю Фонду, е наступнl:

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 .га*rr'фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в

баноах, облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть, . :--_ rtrл.lпrl . n
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Фонду е оцlнка

кредитоспРоможностi контрагенТiв, длЯ чого викоРистовуютЬся кредитнi рейтинги та будь-яка iнша

доступна iнформачiя (публiчна iнформаuiя, що розкр,"u"""" банками щодо звiтностi тощо) щодо

Тх спромохtностi виконувати борговi зобов'язання. Фонд використовус наступнi методи управлiння

кредитними ризиками .l:__л._ллл,,_. i,,л_л,lr
лiмiти лооо боргових зобов'язань за класами'фiнансових iHcTpyMeHTlB;

лiмiтиЩоДоборговихзобов,язанЬПереДоДниМконТраГеНтоМ(абоасоцiйованою
ГРУПОЮ); 

,vпопёцL t, rЬiнянсовi iHcTnr кредитних рейтингiв за
лiмiти ЩоДо ВкЛадеНЬ У фiнансовi iнстрУменти В роЗрlзl '

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

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB, ,. _--ллл: --i обп бrrпи ппостп
станом на Зl грулня 2019 року у Фонлу вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченl,

або знецiНилися, кредити, як одеРЙri ,u* i'наданi, i, вiдповiДно, будь-якi застави та iншi форми
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забезпечення. Тому резерв пiд збитки не нараховувся,

7.5.2. Ринковий ризик
Рuнковuй рuзuк - це ризик того, що справедлива.вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiл

qriпuпЙ*- i"*pyNreнTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн, Ринковий ризик охоплю€

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик, Ринковий ризик

виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених. коливаннями цiн на акцiт. вiдсоткових ставок та

"un,6r""* 
KypciB. Фонд нарarкатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiI

та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнtuuй uiнсlвuй рuзuк - це ризик того, що спр.аведлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вlд

бiпuп* iЙрумента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони

чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,

lцо впливаюrо nu u.i подiбнi фiнансовi iнiтрументи, з якими здiйснюються операцiт на ринку,

основним методом оцiнки цiнового рr.rоу е аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення

цiнового ризику Фонду буде викорr"rо"уъur" диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на

uопuд"rп, в акцiТ та iнйi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком,

Всъ.tюп.tнuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

ф i нансового i нструменту коливатимуться внаслiдок зм lH валютних KypclB,

Валютнi ризикИ ФондУ виникаютЬ у зв'язкУ з володiнням фiнансовими iнструментами,

номiнованими в iноземнiй валютi. Фонд у звiтному перiодi не iHBecTyBaB кошти в банкiвськi

депозити в iноземнiй валютi та в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах сшд, 
_

Вidсоmковuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb 
1q: Yly,Hi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок, Керiвництво

Фонду усвiдомлю., що "iд"отковi 
сiавки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фонду,

так i на справедливу BapTicTb чистих активiв,

7.5.3. Ушравлiнця ризиком капiталу
Управлiння р"Ъ"оо* капiталу - метою Фонду у питаннях управлiння капlталом е захист

здатностi Фонду продовжуВати своЮ дiяльнiсть nu б",п"р"рвнiй ocHoBi для того, щоб забезпечити

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

украТнського законодавства та регулятивних вимог нкцпФр, загальнодержавного регулятивного

органу в сферi цiнних паперiв та фондового ринку,

Товариство розглядас управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзачiТ

ynpu"ni"a"n"* рi.ен",-пов'язаних з оптим€lJlьним формуванням капiталу з рiзноманiтних джерел, а

також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi Товариства, Ключовi питання та

поточнi рiшення, що впливають на обсяг i arру*ryру капiталу, а також джерела його формування,

розгJlядаються управлiнським персонаJIом. Механiзм управлiння капiталом передбачас чiтку постановку

цiлей i завдань у;;;";;;; ounir-or, а також контроль за Тх дотриманням у звiтному перiодi;

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

стратегiТ управлiння капiталом.

УправлiнсЬкий персоНал здiйснЮс огляД структурИ капiталУ на кiнець кожного звiтного перiоду,

при чьому проводиться аналiз BapTocTi капiтф, його структура та можливi р1,1I]:лТ,lл:,по"'
отриманих висновкiв Фонд здiйснюс регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати д""iд""дi" та погашення iiнуючих позик, Товариство може здiйснювати

регулюванн" *u.i1r-y- .,,n"*o", змiни структури капiталу, Система управлiння капiталом може

коригуватИсь з урахуВанняМ змlн В операчiйнОму середовИщi, тенлlн1::l::II."бо стратегiТ розвитку,

УправлiннякапiталомФондусПряМоВанонаДосяГненнянасТУПНи1_1'п:"'
зберегти спроможнiсть Фонду продовжувати своЮ дiяльнiсть так, щоб воно i надалi

забезпечува,rо до*iдь" учасникiв Фонду та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

забезпечит" п-"rп*"й прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги

Фонду, що вiдповiДають рiвню Y:lT:' ргwпqтопом. i забез Фонду
дотримання вимог до капiталу, встановлених реryлятором, i забезпечення здатностl (

функчiонуваги в якостi безперервного дiючого гliдприсмства,

Фонд ввокае, що загarльна "yrl *unir-y, управпi"ня яким здiйснюсться, дорiвнюе cyMi капiтаltу,

вiлображеного в балансi.
ск.гlад власного капiталу на дату фiнансовот звiтностi

Заресстрований капiтал (оплачений капiтал)

5 394 тис. грн.:

5 400 тис. грн.

ý
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Непокритий збиток (6) тис. грн.
Вiдповiдно до Положенtul щодо пруденцiйних нормативiв професiйноТ дiяльностi на фондовому

ринку та вимог до системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НКЩПФР NЬ 1597 вiд
01.10,2015p. (з врахуванням змiн) Товариство розраховус TaKi показники: 1) розмiр власних коштiвl 2)
норматив достатностi власних коштiв; 3) коефiцiент покриття операцiйного ризику; 4) коефiцiснт
фiнансовоТ стiйкостi.

Фонд пови}{е}l виконувати певнi вимоги до капiталу, якi висуваються до нього зовнiшнiми
органiзацiями. Згiдно з украТtlським законодавством чистi активи акцiонерного товариства не
повиннi бути менше за суму його зареестрованого статутного капiталу. Станом на 3 l грулня 20l9
Фонд виконував цi вимоги до капiталу.

Вiдповiдно до украТнського законодавства розмiр активiв iнвестицiйного фонду повинен
в iдповiдати м iнiмальному обсягу активiв iнституту спiльного iнвестування.

Станом на 3l грулня 2019 року Фонд вiдповiдае цим вимогам.

7.5.4. Ризик лiквiдllостi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних

iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого

фiнансового активу.
Основними цiлями управлiння ризиком лiквiдностi с упередження дефiциту лiквiдних 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 аналiзуе
термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а

також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноIдiяльностi.
Iнформаuiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонду у розрiзi

Ti

7.5.5. Ризик процентних ставок
Ризик процентних ставок - це ризик збиткiв, який виникае в результатi несприятливих змiн

процентних ставок (кривих доходностi) фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi придбаються в активи.
Фонд не облiковуе активи, розмiщених у боргових фiнансових iHcTpy вiдсотковою

ставкою.

7.б. Подii пiсля дати Балансу
Керiвництво Фонду BBuDKae що не

необхiдно розкривати в даних Примiтках.
19 року, якi

[-o;ttlBa [I trl,- IlI,toBoi 1lartlt ЛllcllllbKItii A.I'.

lснувztло подlи пlсл

i:

погашення: uL.

Ha3l грулня 2019
DoKv [о 1 мiсячя вiдlдо3мiсяцiв Вiд З мiсяцiв ло l року Всього

Торговельна та iнша
кредиторська
заборгованiсть
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